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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Adjusan 140 mg/g, gel voor peri-odontaal gebruik 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

1 g peri-odontale gel bevat 140 mg doxycycline (als doxycyclinehyclaat). 

1 voorgevulde cilinderpatroon met 260 mg gel voor peri-odontaal gebruik bevat 36,40 mg doxycycline. 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Gel voor peri-odontaal gebruik 

Niet-transparante gele gel. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Voor de behandeling van chronische en agressieve periodontitis met een pocketdiepte van ≥ 5 mm bij 

volwassenen als aanvulling op conventionele niet-chirurgische behandeling van periodontitis. 

 

Men dient rekening te houden met officiële richtlijnen met betrekking tot het juiste gebruik van antibacteriële 

middelen. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 

Dosering 

De dosering van Adjusan varieert afhankelijk van de grootte, vorm en diepte van de peri-odontale pockets. 

 

Pediatrische patiënten 

Adjusan is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar (zie rubriek 4.3). 

 

Wijze van toediening 

Voor peri-odontaal gebruik. 

Adjusan dient alleen te worden toegediend door tandheelkundige beroepsbeoefenaren in peri-odontale 

pockets met behulp van een specifiek hulpmiddel  (peri-odontale toepassing). 

 

De toediening dient te worden voortgezet tot overtollig gel verschijnt op de gingivale lijn, hetgeen aantoont 

dat de gehele pocket volledig is gevuld met de gel. Eventueel overtollige gel kan worden verwijderd met 

behulp van een papierpunt of natgemaakt wattenbolletje. 

 

Elke mechanische gebitsreiniging anders dan het poetsen van het occlusale gebied van het gebit en de tong 

dient gedurende de volgende 7 dagen na de behandeling op elk gebied dat is behandeld met Adjusan te 

worden vermeden. 

 

Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot hantering van Adjusan, zie rubriek 6.6. 
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4.3 Contra-indicaties 

 

Adjusan is gecontra-indiceerd: 

- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen of voor 

andere tetracycline-antibiotica. 

- bij patiënten die worden behandeld met systemische antibiotica kort vóór of tijdens de behandeling van 

periodontitis. 

- tijdens zwangerschap en borstvoeding. 

- bij kinderen en adolescenten. 

- bij patiënten met een hoger risico op de ontwikkeling van acute porfyrie. 

- bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Van behandeling met tetracycline-antibiotica is bekend dat het mogelijk gepaard kan gaan met gevoeligheid 

voor licht en kan resulteren in overgevoeligheidsreacties na blootstelling van patiënten aan zonlicht. In geval 

van duidelijke huidreacties, bijv. rood worden van de huid, dient de behandeling te worden gestaakt. 

 

Voorzorgsmaatregelen 

Bij patiënten met leverinsufficiëntie en bij patiënten die worden behandeld met hepatotoxische werkzame 

stoffen dient men voorzichtig te zijn met het gebruik van tetracycline-antibiotica zoals doxycycline. 

 

Bij patiënten met nierinsufficiëntie kan accumulatie van tetracycline-antibiotica optreden, wat kan leiden tot 

levertoxiciteit. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze effecten optreden na behandeling met Adjusan, omdat de 

doxycycline plasmaconcentratie na behandeling met Adjusan zeer laag bleek te zijn. 

 

Bij patiënten met een voorgeschiedenis van candida-infectie kan behandeling met doxycycline mogelijk het 

risico van orale candida-infecties verhogen. Zoals bij andere antibiotica kan het gebruik van Adjusan 

mogelijk resulteren in een verhoging van de resistentie van micro-organismen (inclusief schimmels) tegen 

tetracyclinen. 

 

Tetracycline-antibiotica kunnen een verminderde protrombine-activiteit in plasma veroorzaken. Daarom kan 

een dosisverlaging van het anticoagulans nodig zijn wanneer patiënten gelijktijdig worden behandeld met 

anticoagulantia. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat dit effect zal optreden tijdens de behandeling met 

Adjusan als gevolg van de lage plasmaconcentratie van doxycycline, dient men uitermate voorzichtig te zijn 

met de behandeling van deze patiënten. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Omdat bacteriostatische werkzame stoffen interactie kunnen geven met het bactericide effect van bèta-

lactamantibiotica, wordt gelijktijdige toediening van doxycycline aan patiënten die bèta-lactamantibiotica 

ontvangen afgeraden. 

 

Gelijktijdige toediening van tetracyclinen en een anesthesie met methoxyfluraan kan fataal nierfalen 

veroorzaken. 

 

Doxycycline kan het toxische effect van cyclosporine A verhogen. 

 

De systemische blootstelling aan doxycycline na behandeling met Adjusan is zeer laag. Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat de bovengenoemde systemische interacties optreden, wanneer men kijkt naar de lage 

plasmaconcentratie van doxycycline na toediening van Adjusan. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 
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Er zijn geen of beperkte gegevens (minder dan 300 zwangerschapsresultaten) over het gebruik van Adjusan 

bij zwangere vrouwen. 

 

Uit dieronderzoek is gebleken dat tetracyclinen de placentaire barrière passeren en detecteerbaar zijn in het 

foetale weefsel, wat zou kunnen resulteren in ontwikkelingstoxiciteit die zich vaak manifesteert als 

vertraagde osteogenese. 

Tekenen van embryotoxiciteit zijn opgemerkt bij dieren die tijdens de vroege zwangerschap werden 

behandeld met tetracyclinen. 

 

Het gebruik van tetracyclinen tijdens odontogenese kan permanente verkleuring van het gebit en defecten in 

het tandglazuur veroorzaken (zie rubriek 5.3). 

 

Als voorzorgsmaatregel is het bij voorkeur raadzaam het gebruik van Adjusan te vermijden tijdens 

zwangerschap. 

 

Borstvoeding 

Doxycycline wordt uitgescheiden in de moedermelk. Adjusan mag niet worden gebruikt in de periode waarin 

borstvoeding wordt gegeven omdat een risico voor het kind dat borstvoeding krijgt niet kan worden 

uitgesloten. 

 

Vruchtbaarheid 

Er zijn geen gegevens over de mogelijke effecten van doxycycline op de vruchtbaarheid van mannen en 

vrouwen. 

 

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 

Adjusan heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 

Frequenties van bijwerkingen worden gedefinieerd als: Zeer vaak (1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms 

(≥1/1.000 tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de 

beschikbare gegevens niet worden bepaald). 

 

In het klinische onderzoek gerapporteerde bijwerkingen 

Soms: Zwelling van het gingiva en een kauwgom-achtige smaak. 

 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 

Onbekende frequentie: Overgevoeligheidsreacties (urticaria, angioneurotisch oedeem, anafylaxie, allergische 

purpura). 

 

Binnen de groep tetracyclinen bestaat een volledige kruisallergie. 

 

Bijwerkingen voor oraal ingenomen doxycycline worden hier niet vermeld. 

 

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 

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. 
 

4.9 Overdosering 

 
Acute overdosering wordt niet verwacht. Bij overdosering van Adjusan dient het uit de peri-odontale pocket 

te worden verwijderd. 
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Acute toxiciteit van doxycycline is laag, zelf na het oraal innemen van een veelvoud van de conventionele 

dosis voor systemische behandeling. In gevallen van accidentele overdosering, kan gastro-intestinale 

absorptie worden voorkomen door toediening van antacida of magnesium- of calcium-bevattende zouten, 

wat resulteert in de vorming van niet-absorbeerbare chelaatcomplexen. Indien nodig dienen andere algemene 

ondersteunende maatregelen te worden getroffen. Doxycycline kan niet worden gedialyseerd. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1  Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: Anti-infectiemiddelen en antiseptica voor lokale orale behandeling,  

ATC-code: A01AB22 

 

Doxycycline is een semisynthetisch breedspectrum tetracycline-antibioticum. De bacteriostatische werking 

van doxycycline is gebaseerd op het remmen van de ribosomale proteïnesynthese. 

 

In een dubbelblind gerandomiseerd multicentrisch onderzoek waarin gebruik werd gemaakt van een ‘split-

mouth’-opzet, werden volwassen patiënten met onbehandelde en recidiverende matige tot ernstige peri-

odontale ziekte 3 en 6 maanden na een enkele behandeling met scaling/wortelplaning (SRP) met 

doxycyclinegel (doxycyclinegroep), SRP met placebogel (placebogelgroep) of met alleen 

scaling/wortelplaning (controle of referentiegroep) geëvalueerd. Drie verschillende behandelingsmodaliteiten 

werden willekeurig toegewezen aan 3 testgebitten. De belangrijkste parameter van het therapeutische effect 

was de verandering van relative vertical probing attachment level (RAL-V) (relatief verticaal probing 

hechtingsniveau) tussen de controlegroep en de doxycyclinegroep. Een verschil van 0,5 mm in RAL-V 

toename tussen de doxycycline en de controle werd gezien als klinisch relevant. Probing pocketdiepten en 

microbiologische parameters werden gezien als secundaire eindpunten. 

 

Behandelingsresultaten (ITT-populatie) 

 RAL-V in mm Pocketdieptereductie in mm 

Behandelingsgroep

en 
3 maanden 

(n=110) 

6 maanden 

(n=108) 

3 maanden 

(n=110) 
6 maanden (n=108) 

SRP+doxycyclineg

el 
2,0 ± 1,6  2,0 ± 1,7  -2,9 ± 1,3  -3,1 ± 1,2  

SRP+placebogel 1,7 ± 1,9  1,6 ± 2,2  -2,6 ± 1,5  -2,7 ± 1,6  

SRP-controle 1,8 ± 1,7  1,6 ± 1,9  -2,5 ± 1,6  -2,4 ± 1,4  

 Statistische evaluatie (ANOVA voor regressie-analyse conform Huynh & Feldt) 

SRP vs. 

SRP+doxycyclineg

el  

p = 0,21 p = 0,027 p = 0,006 p = 0,0001 

Placebo vs. 

SRP+doxycyclineg

el  

p = 0,15 p = 0,038 p = 0,085 p = 0,0066 

n= aantal proefpersonen 

SRP = scaling/wortelplaning 

 

Het centrale onderzoek heeft aangetoond dat een enkele behandeling van patiënten met peri-odontale ziekten 

met Adjusan de niveaus van Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella forsythia en Treponema denticola in subgingivale plak verlaagde. De niveaus werden in alle 

testgroepen vanaf baseline tot maand 3 verlaagd, daarna werden alleen kleine veranderingen opgemerkt. 

 

Resistentiemechanismen 

Een resistentie tegen doxycycline kan worden gebaseerd op de volgende mechanismen: 

- In de meeste gevallen is de resistentie gebaseerd op het bestaan van effluxpompen, die tetracyclinen actief 

uit de cel transporteren. 
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- Als extra mechanisme worden ribosomale beschermende proteïnen beschreven, die de verbinding van 

doxycycline en het ribosoom remmen. 

- Een zeldzaam mechanisme is de enzymatische deactivering van doxycycline. 

 

Er bestaat een kruisresistentie tussen doxycycline en andere tetracyclinen. Tetracycline-

tussenproduct/resistente stammen kunnen gevoelig zijn voor doxycycline. 

 

Voor vermoedelijke peri-odontale pathogenen variëren de gerapporteerde in vitro MIC90-spiegels voor 

doxycycline tussen 1 – 6 µg/ml. De hoogste in vitro MIC90-spiegels zijn 32 µg/ml. In vivo zijn de 

doxycyclinespiegels aanvankelijk ongeveer 60 keer hoger dan de hoogste gerapporteerde spiegels en 8 dagen 

na behandeling zijn zij nog steeds 4 keer hoger dan deze spiegels. 

 

MIC90-spiegels voor parodontologisch pathogene bacteriën: 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Tannerella forsythia 

Campylobacter rectus 

Eikenella corrodens 

Fusobacterium nucleatum 

Porphryomonas gingivalis 

Prevotella intermedia 

MIC90 6 µg/ml 

MIC90 <6 µg/ml 

MIC90 1 µg/ml 

MIC90 6 µg/ml 

MIC90 2 µg/ml 

MIC90 1 µg/ml 

MIC90 3 µg/ml 

 

Het belangrijkste therapeutische effect van de behandeling van peri-odontale ziekte met doxycycline is 

gebaseerd op het antibacteriële effect. Van doxycycline wordt echter aangenomen dat het ook extra effecten 

uitoefent die mogelijk kunnen bijdragen aan de klinische verbetering. Onder deze effecten wordt ervan 

uitgegaan dat de collagenase-remmende effecten, die het meest uitgesproken lijken op de collagenase van 

granulocyten, het anti-inflammatoire effect en het remmen van botresorptie relevant zijn. Van deze effecten 

wordt aangenomen dat zij het verloop van peri-odontale ziekte verbeteren. 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Concentratieniveaus van doxycycline in gingivaal creviculair vocht (GCF), speeksel en serum zijn bepaald 

na toediening van Adjusan aan 20 patiënten. 

 

De resultaten van deze onderzoeken kunnen als volgt worden samengevat: Binnen de eerste 5 uur na 

toediening waren de concentraties van doxycycline in GCF (maximum na 15 min: 19,97  5,85 mg/ml) en 

speeksel (maximum na 15 min: 17,83  2,84 mg/ml) vergelijkbaar. De concentratie van doxycycline in 

speeksel daalde vervolgens (28,90  19,44 µg/ml na 3 dagen) in vergelijking met de concentraties in GCF 

(577,41  127,34 µg/ml na 3 dagen). 

 

Na subgingivale toediening van Adjusan, overschreden de gemiddelde doxycyclineniveaus in GCF 16 µg/ml 

waarbij deze niveaus gedurende ten minste 12 dagen werden gehandhaafd. 

 

Doxycyclineniveaus in serum waren onder de meetbare limiet (50 ng/ml). 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Effecten bij niet-klinische onderzoeken werden uitsluitend waargenomen na blootstelling die geacht wordt 

beduidend hoger te liggen dan het maximale niveau waaraan de mens wordt blootgesteld, zodat deze weinig 

relevant zijn voor klinische doeleinden, met name wanneer er rekening gehouden wordt met de 

toedieningsweg en de toegediende dosis van Adjusan. 

 

Een 18 maanden durend onderzoek dat werd uitgevoerd op ratten bracht geen aanwijzingen aan het licht 

voor een tumorigeen potentieel van doxycycline. 
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Teratogeniciteitsonderzoeken die werden uitgevoerd op verschillende diersoorten (ratten, muizen, apen, 

konijnen) hebben geen congenitale misvormingen aangetoond. Bij foetussen werden vanaf de 4e maand 

verkleuring van het gebit, defecten in tandglazuur en retardatie van osteogenese waargenomen. 

 

Doxycycline en gedeeltelijk de hulpstof  polyethyleenglycol-DL-lactide/glycolide copolymeer worden 

geleidelijk uit de gel geëlueerd. De andere hulpstoffen breken af door middel van glycolyse, waardoor 

eindproducten worden gevormd van die aangetoond veilig zijn zoals ethyleenglycol, glycolzuur en melkzuur. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Polyglycolide 

Macrogol-DL-lactide/glycolide copolymeer (hoge viscositeit) 

Macrogol-DL-lactide/glycolide copolymeer (lage viscositeit) 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Niet van toepassing. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

3 jaar 

 

Nadat de gelamineerde zak voor het eerst is geopend: Onmiddellijk gebruiken. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 C). 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 

Voorgevulde cilinderpatroon die een polyamidecilinder, LDPE-plunjer en ethyleen-vinylacetaat-

copolymeerdop omvat. De patroon is verpakt in een dichtgelaste aluminiumfolie inclusief een zakje met 

silicagel als droogmiddel. 

 

Verpakkingsgrootten: 2, 4, 8, 10 of 16 voorgevulde patronen, elk met 260 mg gel voor periodontaal gebruik. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

 

Adjusan moet uitsluitend worden toegediend met behulp van de voorgevulde cilinderpatroon met Adjusan in 

combinatie met het patroonpistool. Een voorgevulde cilinderpatroon is uitsluitend voor eenmalig gebruik. 

 

a. Neem de gelamineerde zak 20 minuten vóór aanvang van de behandeling uit de koelkast. Laat de 

gelamineerde zak dicht voor correcte aanpassing aan kamertemperatuur en ter voorkoming van vocht 

door condensatie van water. 

Open de afgesloten zak direct voor gebruik en verwijder de cilinderpatroon die de gel bevat. 

Gebruik het geneesmiddel niet als de gelamineerde zak beschadigd is. 

 

b. Steek de cilinderpatroon in het patroonpistool en verwijder de sluiting van de tip van de 

patroonspuitmond. 

c. Beweeg het handvat van het patroonpistool tot de gel uit de tip van de patroonspuitmond komt. 

d. Het geneesmiddel is nu klaar voor gebruik. 
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e. Maak de peri-odontale pocket op de gebruikelijke wijze schoon en droog. 

f. Steek de tip van de patroonspuitmond in de peri-odontale pocket. Plaats de tip van de patroonspuitmond 

in de onderkant van de pocket en beweeg het handvat van het patroonpistool om de gel naar buiten te 

brengen. Verwijder langzaam de tip van de patroon uit de peri-odontale pocket terwijl de gel continu naar 

buiten komt. 

 

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 

voorschriften. 

 

 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

Kulzer GmbH 

Leipziger Straße 2 

63450 Hanau 

Duitsland 

 

 

8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

RVG 109573 

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 19 september 2013 

Datum van laatste verlenging: 5 juni 2018 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 2, 3, 4.2, 4.3 en 9: 6 november 2019 


