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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 

 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Articaïnehydrochloride/Epinefrine NewLine Pharma 40 mg/ml + 0,01 mg/ml, oplossing voor injectie 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Articaïnehydrochloride……………………...40,00 mg/ml 
Adrenalinetartraat 
 
Hoeveelheid overeenkomend met adrenaline………..0,01 mg/ml 
 
Hulpstof met bekend effect: 
Natriummetabisulfiet (E223)……………….0,5 mg/ml 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Oplossing voor injectie voor dentaal gebruik. 
 
Steriele, heldere en kleurloze oplossing voor injectie met een pH tussen 2,7 en 4,5 en een osmolaliteit 
van ongeveer 267 mOsm/kg. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Lokale of lokaal-regionale anesthesie bij tandheelkunde en tandheelkundige chirurgische ingrepen bij 
patiënten van ten minste 4 jaar oud.  
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
 
Het kleinst mogelijke volume van de oplossing die tot een effectieve anesthesie leidt, moet worden 
gebruikt. 
 
Volwassenen 
 
De hoeveelheid die moet worden geïnjecteerd, wordt aangepast in functie van de omvang van de 
ingreep.   
 
Als algemene regel geldt één tot drie patronen per sessie. 
 
De dosis mag niet meer zijn dan 7 mg articaïnehydrochloride per kilogram lichaamsgewicht. 
 
Pediatrische patiënten 
 
Articaïnehydrochloride/Epinefrine NewLine Pharma mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 
4 jaar wegens veiligheids- en werkzaamheidsbezwaren. 
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De hoeveelheid die moet worden geïnjecteerd, is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van het 
kind alsook van het type ingreep dat moet worden uitgevoerd.   
 
De maximumdosis is 5 mg articaïnehydrochloride (0,125 ml oplossing voor anesthesie) per kilogram 
lichaamsgewicht. 
 
De gemiddelde dosis in mg articaïnehydrochloride die kan worden toegediend bij kinderen, kan als 
volgt worden berekend: 
 
 gewicht van het kind (in kilogram) x 1,33 
 
Ouderen  
 
Verlagen tot de helft van de dosis die wordt gebruikt voor volwassenen. 
 
Wijze van toediening  
 
Lokale of regionale intraorale submucosale injectie. 
 
De injectiesnelheid mag niet hoger zijn dan 1 ml oplossing per minuut. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Dit geneesmiddel is gecontra-indiceerd in de volgende situaties: 

- Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde 
hulpstoffen. 

- Bekende allergie of overgevoeligheid voor andere lokale anesthetica van het amidetype. 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Bijzondere waarschuwingen 
 
Dit product bevat 0,01 mg/ml adrenaline (epinefrine). 
 
Houd rekening met een risico van lokale necrose bij personen die overgevoelig zijn of diabetes 
hebben. 
 
Risico van zichzelf bijten onder anesthesie: diverse bijtwonden (lippen, wangen, mucosa en tong); 
waarschuw de patiënt dat kauwgom kauwen of voedsel eten moet worden vermeden zolang de 
gevoelloosheid duurt. 
 
Voorzorgen bij gebruik 
 
Dit geneesmiddel moet met voorzichtigheid worden gebruikt in geval van: 

- ernstige wijzigingen in de nier- en leverfunctie; 
- angina pectoris; 
- arteriosclerose (verkalking van de bloedvaten); 
- bloedstollingsstoornissen (bijvoorbeeld bij patiënten die anticoagulantia krijgen); 
- patiënten met cholinesterasedeficiëntie, aangezien een verlengd en mogelijk uitgesproken effect 

van het geneesmiddel kan worden verwacht; 
- epilepsie. 

 
Vanwege de aanwezigheid van adrenaline zijn meer voorzorgen en monitoring nodig in geval van: 
 

- hartritmestoornissen, met uitzondering van bradycardie; 
- ernstige cardiovasculaire aandoeningen, zoals instabiele angina, recent myocardinfarct, recente 

bypassoperatie van de kransslagaders, coronaire hartziekte, congestief hartfalen; 
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- ernstige arteriële hypertensie; 
- hypertensie die helemaal niet of niet goed onder controle is; 
- hyperthyroïdie; 
- diabetes mellitus. 

 
In het geval van ernstig leverfalen kan het noodzakelijk zijn dat de dosis articaïne moet worden 
verlaagd, omdat lokale anesthetica met amidefunctie voornamelijk via de lever worden 
gemetaboliseerd. 
 
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per patroon, dat wil zeggen dat het in wezen 
‘natriumvrij’ is. 
 
Vanwege de aanwezigheid van natriummetabisulfiet, kan het in zeldzame gevallen ernstige 
overgevoeligheidsreacties en bronchospasme veroorzaken. 
 
Een overdosering van het geneesmiddel dient te worden vermeden en twee maximumdoses van het 
geneesmiddel dienen te worden toegediend met een tussenperiode van ten minste 24 uur. 
 
Hoewel zenuwletsels zelden voorkomen (zie rubriek 4.8), moeten de gebruikelijke voorzorgen in acht 
worden genomen voor geleidingsanesthesie. 
 
De inname van voedsel mag pas gebeuren nadat het anesthetische effect uitgewerkt is. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Combinaties die voorzorgen voor gebruik vereisen 
Vanwege de aanwezigheid van adrenaline: 
 

- Gehalogeneerde vluchtige anesthetica: 
 Ernstige ventrikelritmestoornissen (toegenomen reactiviteit van het hart). 
 

- Tricyclische antidepressiva (imipramine): 
Paroxismale hypertensie met kans op hartritmestoornissen (remming van de opname van 
adrenaline in sympathische vezels). 
 

- Antidepressiva van het SNRI-type (minalcipran, venlafaxine): 
Paroxismale hypertensie met kans op hartritmestoornissen (remming van de opname van 
adrenaline in sympathische vezels). 
 

- Niet-selectieve MAOI’s (iproniazide):   
 Toename van het hypertensieve effect van adrenaline, doorgaans matig. 
 Uitsluitend voor gebruik onder strikt medisch toezicht. 
 

- Selectieve MAOI’s (moclobemide, toloxaton) door extrapolatie van niet-selectieve MAOI’s: 
 Risico op toegenomen hypertensief effect. 
 Uitsluitend voor gebruik onder strikt medisch toezicht. 

 
- Niet-selectieve bètablokkers: 

De hypertensieve effecten van adrenaline kunnen in grote mate toegenomen zijn bij patiënten 
die niet-selectieve bètablokkers innemen. Er is ook een verhoogd risico op bradycardie. 
 

- Guanethidine en verwante geneesmiddelen (antiglaucoommiddelen): 
Significante toename van de bloeddruk (hyperreactiviteit gekoppeld aan de verlaging van de 
sympathische tonus en/of remming van de opname van adrenaline in sympathische vezels). 
Als de combinatie niet kan worden vermeden, moeten kleinere doses sympathicomimetica 
(adrenaline) met voorzichtigheid worden gebruikt. 
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4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
 
Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van articaïne bij zwangere vrouwen. De 
resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft 
reproductietoxiciteit (zie rubriek 5.3). 
 
Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van adrenaline bij zwangere vrouwen. Uit 
dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken bij supratherapeutische doses (zie rubriek 5.3). 
 
Articaïnehydrochloride/Epinefrine NewLine Pharma mag niet worden gebruikt tijdens de 
zwangerschap, tenzij strikt noodzakelijk. 
 
Borstvoeding 
 
Het is niet bekend of articaïne en adrenaline in de moedermelk worden uitgescheiden. Bij 
therapeutische doses van Articaïnehydrochloride/Epinefrine NewLine Pharma wordt echter verwacht 
dat de blootstelling van de zuigeling die borstvoeding krijgt, zeer gering is. 
Articaïnehydrochloride/Epinefrine NewLine Pharma kan tijdens borstvoeding worden gebruikt. 
 
Vruchtbaarheid 
 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van articaïne of adrenaline op de vruchtbaarheid bij 
de mens. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om 
machines te bedienen. 
 
De tandarts zal na de ingreep het vermogen van de patiënt om te kunnen rijden en machines te 
bedienen evalueren.  
 
4.8 Bijwerkingen 
 
Bijwerkingen kunnen optreden als gevolg van een overdosering, met name als gevolg van een 
accidentele intravasculaire injectie of abnormale absorptie, zoals in ontstoken of zeer vaatrijke 
weefsels. 
De volgende frequenties worden gebruikt om het optreden van bijwerkingen te omschrijven: zeer vaak 
(≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer 
zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
Binnen elke frequentiegroep zijn de bijwerkingen gerangschikt volgens afnemende ernst. 
 
Bijwerkingen als gevolg van articaïne: 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zelden 
Toegenomen metabolisme 
Zenuwstelselaandoeningen: Zelden  
Metaalsmaak, tinnitus, desoriëntatie, beven, stimulerende reacties, vertigo, mydriase, paresthesie (van 
de lippen, tong), spasme van de onderkaak en convulsies.  
Oogaandoeningen: Zelden  
Tijdens en onmiddellijk na de anesthesie kunnen in zeldzame gevallen tijdelijke oogaandoeningen 
(diplopie) voorkomen. 
Hartaandoeningen: Zelden  
Bradycardie met myocarddepressie, aritmie  
Bloedvataandoeningen: Zelden  
Hypotensie, hypertensie 
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Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Zelden  
Tachypneu, bronchodilatatie 
Maagdarmstelselaandoeningen: Zelden  
Misselijkheid, braken 
Huid- en onderhuidaandoeningen: Zeer zelden  
Huiduitslag, pruritus, urticaria 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:  
Zeer zelden: Allergische reacties (bronchospasme, oedeem van de larynx tot hart- en 
ademhalingsstilstand als gevolg van anafylactische shock)  
Zelden: stijging van de lichaamstemperatuur 
 
Bijwerkingen als gevolg van adrenaline: 
Hartaandoeningen: Zelden 
Aritmie  
Bloedvataandoeningen: Zelden 
Hypertensie (ernstig bij patiënten die hypertensie en hyperthyroïdie hebben) 
Maagdarmstelselaandoeningen: Zelden  
Braken 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zelden  
Gevoel van warmte, zweten, hoofdpijn, angst, retrosternale en faryngeale pijn.  
Patiënten met een cardiovasculaire aandoening kunnen een overdreven vasoconstrictieve respons 
vertonen. Het kan tot een ischemisch letsel of necrose leiden.  
 
Het product bevat natriummetabisulfiet: Deze stof kan allergieachtige reacties veroorzaken evenals 
episoden van ernstige astma bij bepaalde daarvoor gevoelige personen en met name bij patiënten met 
astma. 
 
Door zowel articaïne als adrenaline kunnen de volgende bijwerkingen optreden: 
Zenuwstelselaandoeningen: 
Zeer zelden (< 1/10.000):  
Persisterende hypo-esthesie en verlies van de smaakzin na mandibulaire of inferieur-alveolaire 
zenuwblokkades; optreden van verlamming van de aangezichtszenuw met 2 weken vertraging is 
gemeld met articaïne/adrenaline, waarbij het voorval ook nog 6 maanden later kan optreden. 
In sommige gevallen kan een incorrecte injectie ernstige ischemie en necrose veroorzaken. Letsels aan 
zenuwen, hyposensitiviteit en smaakwijzigingen kunnen optreden na een incorrecte injectie of bij 
patiënten met een bepaalde aandoening. 
 
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 Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.  
 
4.9 Overdosering 
 
Toxische reacties 
Excitatie van het CZS: verwarring, angst, en tachypneu, verhoogde bloeddruk en blozen in het gezicht, 
misselijkheid, braken, beven, spasmen, spasmen van de onderkaak en convulsies. 
 
Depressie van het CZS: vertigo, niet kunnen praten, gehoorproblemen, en bewustzijnsverlies, 
spiertrekkingen, vasculair-motorische complicaties, tonisch-clonische insulten, coma, 
ademhalingsproblemen, ademhalingsstilstand en overlijden. 
 
Cardiovasculaire depressie: bradycardie, aritmie, fibrilleren, hypotensie, hartstilstand en cyanose. 
 
Spoedeisende procedures en behandeling 
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Bij het eerste teken van bijwerkingen moet de toediening worden stopgezet, moet de patiënt in een 
horizontale positie worden geplaatst en moet worden gecontroleerd of de luchtwegen vrij zijn; de 
ademhaling, polsslag en bloeddruk moeten worden gecontroleerd. Bij gevallen van ernstige dyspneu 
moet zuurstof worden toegediend of kunstmatige beademing worden toegepast. De hartslag en de 
arteriële bloeddruk moeten worden gemonitord. Een intraveneuze injectie met een isotone oplossing 
wordt ook aanbevolen als zich niet ernstige symptomen voordoen. Eventuele epileptische aanvallen 
kunnen onder controle worden gebracht met endoveneuze toediening van anticonvulsiva (diazepam) 
en vervolgens toediening van zuurstof. In geval van problemen met de bloedsomloop en shock moeten 
glucocorticoïden, als plasma-expander, en humane albumine intraveneus worden toegediend. In geval 
van syncope en toenemende bradycardieën moet onmiddellijk adrenaline worden toegediend, en 
moeten de hartslag en de bloeddruk worden gecontroleerd. 
Ernstige tachycardie en aritmie moeten worden behandeld met antiaritmica en cardioselectieve 
geneesmiddelen. 
Hypertensie bij hypertone patiënten moet worden behandeld met perifere antihypertensiva. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: lokale anesthetica; ATC-code: N01BB58 
 
Werkingsmechanisme 
 
Articaïnehydrochloride is een lokaal anestheticum met amidefunctie die de propagatie onderbreekt van 
zenuwpulsen langs de zenuwvezel op de injectieplaats. 
 
De adrenaline (verdund tot 1/100.000) die wordt toegevoegd aan de articaïneoplossing vertraagt de 
passage van articaïne in de algemene bloedsomloop en zorgt zodoende voor het langdurige behoud 
van een actieve weefselconcentratie, zodat een operatieveld wordt verkregen dat vrijwel geen bloed 
bevat. 
 
Anesthesie treedt op binnen 2 tot 3 minuten. De duur van anesthesie die een chirurgische ingreep 
toelaat, bedraagt ongeveer 60 minuten. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Wanneer articaïne in de mucosa van de mondholte wordt geïnjecteerd, bereikt het ongeveer 
30 minuten na injectie zijn piekconcentratie in het bloed. 
 
Articaïne wordt voor ongeveer 5% tot  10% gemetaboliseerd door cytochroom P-450 
iso-enzymsystemen van de lever; 2% wordt in ongewijzigde vorm uitgescheiden in de urine. Tot 90% 
van articaïne wordt snel gehydrolyseerd door esterase tot zijn belangrijkste inactieve metaboliet 
articaïnezuur, dat verder wordt gemetaboliseerd tot articaïnezuurglucuronide. De 
eliminatiehalfwaardetijd van articaïnehydrochloride is ongeveer 110 minuten. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig 
van conventioneel onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij herhaalde 
dosering, genotoxiciteit, carcinogeen potentieel, en reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit. 
 
Van adrenaline is bekend dat het teratogeniciteit veroorzaakt bij ratten en bij de mens. Er zijn 
aanwijzingen voor aangeboren misvormingen en een verstoorde uteroplacentaire bloedcirculatie. Die 
effecten worden als niet relevant beschouwd bij de blootstelling met de huidige indicatie. 
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6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Natriumchloride 
Natriummetabisulfiet 
Zoutzuur 
Natriumhydroxide 
Water voor injectie 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere 
geneesmiddelen gemengd worden. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
18 maanden 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 30 °C.   
Niet in de vriezer bewaren. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Patroon (type I glas), verzegeld bij de basis met een grijze broombutyl stop en aan het andere uiteinde 
met een broombutyl schijfje, afgesloten met een aluminium dop. 
Doos met 50 patronen van 1,8 ml met zelfaspirerende stop 
Doos met 50 patronen van 1,8 ml met standaardstop 
Doos met 50 patronen van 2,2 ml met zelfaspirerende stop 
Doos met 50 patronen van 2,2 ml met standaardstop 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
Zoals met elke patroon moet de membraan vlak vóór gebruik worden gedesinfecteerd. Hij moet 
zorgvuldig worden afgeveegd: 

- ofwel met 70% ethylalcohol 
- of met 90% zuiver isopropylalcohol voor farmaceutisch gebruik. 

 
De patronen mogen nooit worden ondergedompeld in om het even welke oplossing. 
De oplossing voor injectie mag niet in dezelfde spuit worden gemengd met andere producten. 
Geen enkele geopende patroon met oplossing voor anesthesie mag opnieuw worden gebruikt. 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
NEWLINE PHARMA, S.L.  
Calle Tarragona 151-157, Planta 11, 
Puerta 01, Bloque A 08014 Barcelona  
Spanje 
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8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
RVG 121741 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 

DE VERGUNNING 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 20 november 2018 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 1 februari 2019 
 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl 
 


