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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

ANGIN-SAN keelspray

ANGIN-SAN zuigtabletten

Dequalinium chloride

Lidocaïne hydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u ANGIN-SAN 

zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 tot 4 dagen

- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter: 

1. Wat is ANGIN-SAN en waarvoor wordt het gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u ANGIN-SAN inneemt

3. Hoe wordt ANGIN-SAN gebruikt

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u ANGIN-SAN

6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ANGIN-SAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

ANGIN-SAN keelspray en ANGIN-SAN zuigtabletten zijn geneesmiddelen die behoren tot de groep 

van producten bestemd voor de behandeling van mond- en keelontsteking. 

Ze bevatten dequalinium, een ontsmettingsmiddel en lidocaïne, een middel voor plaatselijke 

verdoving als werkzame bestanddelen.

ANGIN-SAN keelspray en ANGIN-SAN zuigtabletten worden gebruikt bij behandeling van 

ziekteverschijnselen veroorzaakt door aandoeningen van de mond- en keelholte zoals: mond- en 

keelontsteking, ontsteking van de amandelen, de tong en het tandvlees, aften, schimmels, voor en na 

heelkundige zorgen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ANGIN-SAN INNEEMT

Gebruik ANGIN-SAN niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor dequalinium chloride of lidocaïne hydrochloride of 

voor één van de andere bestanddelen van ANGIN-SAN.

- als u allergisch (overgevoelig) bent ten opzichte van andere middelen voor plaatselijke 

verdoving.

- bij ernstige verwondingen van de mondslijmvliezen.

Gebruik ANGIN-SAN keelspray niet

- bij zuigelingen en kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruik ANGIN-SAN zuigtabletten niet

- bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wees extra voorzichtig met ANGIN-SAN
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- Als u verwonde mondslijmvliezen heeft (zie ook rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen).

- Als u leverproblemen hebt, raadpleeg dan uw arts omdat de dosis verminderd moet worden.

- Als u hartaandoeningen hebt, raadpleeg dan uw arts omdat de dosis verminderd moet worden.

- Bij een langdurig of veelvuldig gebruik omdat het risico op gevoelloosheid van het strottehoofd 

en de kans op verslikken verhoogt.  Een langdurige behandeling (langer  dan 10 dagen)  moet 

vermeden worden, gezien het risico op verstoring van de normale mondflora.

- Als  u  nog  andere  geneesmiddelen  neemt.  Gelieve  ook  de  rubriek  “Gebruik  met  andere 

geneesmiddelen” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in  

het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen 

ANGIN-SAN keelspray niet verstuiven en ANGIN-SAN zuigtabletten niet opzuigen samen met 

andere producten die de mond- en keelholte ontsmetten.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 

geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij gebrek aan wetenschappelijke gegevens zullen ANGIN-SAN keelspray en ANGIN-SAN 

zuigtabletten niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ANGIN-SAN

ANGIN-SAN keelspray bevat 96 vol % ethanol (alcohol). Elke maximale dosis van 12 verstuivingen 

per 24 uur (1,2 ml) bevat 0,12 g alcohol, hetgeen overeenkomt met 3 ml bier en 1 ml wijn per 

maximale dagdosis.

Schadelijk bij alcoholisme.

Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en 

groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie. 

Alcohol kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden of versterken.

3. HOE WORDT ANGIN-SAN GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van ANGIN-SAN nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw 

arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

- ANGIN-SAN keelspray   :   

Oplossing voor uitwendig gebruik.

De opening van de verstuiver in de mondholte plaatsen en drukken. De fles altijd recht houden. 

Gewoonlijk : 6 tot 12  verstuivingen per 24 uur.

Niet meer dan 12 verstuivingen per 24 uur. 

- ANGIN-SAN zuigtabletten   :   

Zuigtabletten in de mond laten smelten zonder erop te bijten.

Volwassenen :1 tot 2 zuigtabletten per uur, langzaam in de mond laten smelten, tot maximaal 10 

zuigtabletten per dag. 

Kinderen vanaf 6 jaar : 1 zuigtablet om de 2 uur langzaam in de mond laten smelten, met een 

maximum van 5 zuigtabletten per dag.
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Gebruik Angin-San niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.

U mag ANGIN-SAN niet langer dan 3 tot 4 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen als u meer van ANGIN-SAN heeft ingenomen dan u zou mogen 

Wanneer U te veel van ANGIN-SAN heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, 

apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Tot  dusver werd geen enkel geval van overdosering vermeld bij normale gebruikswijze. In geval van 

abnormaal gebruik (overmatig gebruik, gebruik bij letsels van de mondslijmvliezen, …) kunnen 

toxische reacties te wijten aan lidocaïne optreden (zie rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen). In dergelijk 

geval, dient de arts onmiddellijk geraadpleegd te worden.

Informatie voor de arts: een I.V. snelwerkend barbituraat kan toegediend worden, eventueel samen  

met een cardio-respiratoire ondersteuning.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ANGIN-SAN in te nemen

Ga gewoon door met het normale behandelingsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten 

dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van ANGIN-SAN

Alleen te gebruiken bij klachten.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ANGIN-SAN bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 

bijwerkingen krijgt.

Volgende ongewenste effecten kunnen mogelijk worden veroorzaakt door de passage van het product  

in de bloedbaan bij overmatig gebruik of bij letsels van de mondslijmvliezen:

• geeuwen, zenuwachtigheid, versuffing, 

• zichtstoornissen,

• misselijkheid en braken,

• spiercontracties en stuipen.

• overgevoeligheidsreacties.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die

niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ANGIN-SAN

ANGIN-SAN buiten bereik en zicht van kinderen houden.

ANGIN-SAN keelspray moet bewaard worden bij kamertemperatuur (15 -25°C ) en buiten invloed 

van licht. 

ANGIN-SAN zuigtabletten moet bewaard worden bij kamertemperatuur (15 -25°C ).

Gebruik ANGIN-SAN niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de fles en de 

buitenverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 

zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
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6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat ANGIN-SAN

- De werkzame bestanddelen zijn dequalinium chloride en lidocaïne hydrochloride.

- De andere bestanddelen zijn

• ANGIN-SAN keelspray: natriumsaccharinaat, ammoniumglycyrrhinaat, propyleenglycol, 

ethanol (96 per cent), natriumhydroxide en water.

• ANGIN-SAN zuigtabletten: mannitol, gelatine, talk, aluminiumoxide hydraat, 

ammoniumglycyrrhinaat, magnesiumstearaat, pepermuntvlugolie en natriumsaccharinaat.

Hoe ziet ANGIN-SAN er uit en wat is de inhoud van de verpakking

ANGIN-SAN keelspray:

Spray voor gebruik in mond en keel

Glazen fles van 30 ml met een doseerpomp.

ANGIN-SAN zuigtabletten:

Zuigtabletten voor gebruik in mond en keel.

Witte, ronde tabletten met muntgeur.

Doos van 30 zuigtabletten in blisterverpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Takeda Belgium

Gentsesteenweg 615

1080 Brussel

BELGIE

Fabrikant

ANGIN-SAN keelspray

LABIMA NV

Van Volxemlaan 328

1190 Brussel 

BELGIE

ANGIN-SAN zuigtabletten

TAKEDA CHRISTIAENS

Gentsesteenweg 615

1080 Brussel

BELGIE

Registratienummers

- ANGIN-SAN keelspray: BE218102

- ANGIN-SAN zuigtabletten: BE203892

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2012.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2012
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