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BIJSLUITER  
 
 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. 
 Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u Dequalid zorgvuldig te gebruiken 

om er de beste resultaten mee te bereiken. 
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem nog een keer nodig 
 Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt. 

Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na 3 à 4 dagen  niet verbeteren. 
 

 
Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Dequalid en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat moet u weten voor dat u Dequalid gebruikt? 
3. Hoe wordt Dequalid gebruikt? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Dequalid? 
6. Aanvullende informatie 

 

Dequalid, zuigtabletten  
 
De werkzame stoffen zijn: Dequalinium chloride 0.25 mg – Lidocaine hydrochloride 1,0 mg 
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Sucrose, methylcellulose, menthol, eucalyptol, magnesium 
stearaat.  
 
Registratiehouder en verdeler: 
 
KELA Pharma nv 
Industriepark West 68 
9100   Sint-Niklaas 
 
Fabrikant: 
 
KELA n.v. 
Sint-Lenaertseweg 48 
B-2320 HOOGSTRATEN 
 
 
Registratienummer: 129 S 820 F 3 
 

1. Wat is Dequalid en waarvoor wordt het gebruikt?  
 

 Doos met 20 zuigtabletten voor oraal gebruik 
Tabletten met plaatselijk pijnstillende werking en voor ontsmetting van mond en keelholte.  

 Dequalid tabletten worden gebruikt voor de behandeling van de symptomen van pijn en voor 
de ontsmetting van mond en keelholte .  

  Indien er binnen de 3 tot 4 dagen geen verbetering optreedt, moet men een arts raadplegen 
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2. Wat moet u weten voordat u Dequalid gebruikt? 
 
GEBRUIK DEQUALID NIET  

 
 Indien u overgevoelig bent tegenover een der bestanddelen van het preparaat.  
 Indien u overgevoelig bent aan preparaten voor plaatselijke verdoving met één van volgende 

bestanddelen: articaïne, bupivacaïne, levobupivacaïne, lidocaïne, mepivacaïne, prilocaïne, 
ropivacaïne ( lokale anesthetica van amide type) 

 Bij kinderen jonger dan 6 jaar . 
 Indien u ernstige verwondingen van de mondslijmvliezen hebt. 

 
PAS GOED OP MET DEQUALID.  

 

 Indien u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek”Gebruik van Dequalid in 
combinatie met andere geneesmiddelen”te lezen. -  

 Niet langdurig gebruiken en het gebruik beperken tot de strikt noodzakelijke verlichting van 
pijn en irritatie. Bij langdurig gebruik kan een allergische reactie of huidirritatie ontstaan 

 Bij gebruik van te grote doses is er een risico op verdoving van mond en keel wat kan leiden 
tot een verminderde slikreflex.  

 Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met verwonde slijmvliezen 
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat 
in het verleden is geweest.  
 
INNAME VAN DEQUALID IN COMBINATIE MET VOEDSEL EN DRANK 

 
Niet van toepassing 
  
ZWANGERSCHAP  

  
Men beschikt niet over voldoende gegevens om een mogelijk schadelijk effect tijdens de 
zwangerschap uit te sluiten. Bijgevolg is het gebruik van Dequalid af te raden gedurende deze 
periode. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
BORSTVOEDING 

 
Men beschikt niet over voldoende gegevens om een mogelijk schadelijk effect tijdens de borstvoeding 
uit te sluiten. Bijgevolg is het gebruik van Dequalid af te raden gedurende deze periode. 
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 DEQUALID. 

 
Dequalid bevat sucrose : Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, 
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.  
 
GEBRUIK VAN DEQUALID IN COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN 

 
Het opeenvolgend gebruik van verschillende antiseptica na elkaar is tegenaangewezen. 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als 
het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.  
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3. Hoe wordt Dequalid ingenomen?  
 
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker, indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts 
opnieuw. 
 
Volwassenen:  
1 zuigtablet om de 2 uur in de mond laten smelten, maximum 8 tabletten per 24 uur. 
Kinderen vanaf 6 jaar: 
1 zuigtablet om de 2 à 3 uur in de mond laten smelten, maximum 5 tabletten per 24 uur.  
Indien na 3 tot 4 dagen geen verbetering optreedt, moet U een arts raadplegen. 
 
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Dequalid moet gebruiken.  
 
WAT MOET U DOEN WANNEER U DEQUALID VERGEET TE GEBRUIKEN? 

 
Niet van toepassing 
 
VERSCHIJNSELEN DIE U KUNT VERWACHTEN WANNEER DE BEHANDELING MET DEQUALID WORDT GESTOPT 

 
Niet van toepassing 
 
WAT MOET U DOEN WANNEER U MEER VAN DEQUALID HEEFT INGENOMEN DAN ZOU MOGEN? 

 
De aanwezigheid van lidocaïne kan de tong en de mondholte lokaal verdoven. Hierdoor kunnen er 
slikproblemen ontstaan. 
Een overdosering van lidocaine kan nervositeit, bevingen en hoofdpijn veroorzaken, soms gevolgd 
door convulsies en depressie van het centraal zenuwstelsel.  Verstoring van het hartritme kan 
optreden 
 
Behandeling van de overdosering: Uitsluitend in hospitaal milieu. 
 
Wanneer u te veel van Dequalid heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met 
uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245) 
 

4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Dequalid  bijwerkingen hebben.  
 
Bij overdadig  gebruik kan een gevoelloosheid van de tong optreden, deze is van voorbijgaande aard. 
Zeldzame gevallen van allergische huid- en slijmvliesreacties kunnen ontstaan 
Indien U teveel dequalid gebruikt of in geval van letsels van de mondslijmvliezen kunnen de actieve 
bestanddelen van Dequalid in de bloedbaan overgaan. Dit kan veralgemeende bijwerkingen  geven  
zoals geeuwen, ongerustheid, zenuwachtigheid, versuffing, verminderde gezichtsscherpte, 
misselijkheid en braken, spierspasmen en stuipen.  
 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 
 

5. Hoe bewaart u Dequalid? 
 
Dequalid buiten bereik en zicht van kinderen houden 
Bewaren bij kamertemperatuur (15°-25°C), bewaren in de oorspronkelijke verpakking. 
 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/dequalid-20-zuigtabletten/


Labo Kela NV. B.- Pagina 4/4 

Dequalid 02/05  
 
 
 
UITERSTE GEBRUIKSDATUM 
Gebruik Dequalid niet meer na de datum achter “exp” op de buitenverpakking en de blister.  
EXP betekent expiry en wordt gevolgd door 4 cijfers: de eerste twee cijfers duiden de laatste dag van 
de maand aan, de laatste twee cijfers voor het jaar dat het product zal vervallen 
 

.6. Aanvullende informatie 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.  
Vrije aflevering. 
 

A. DEZE BIJSLUITER IS VOOR HET LAATST HERZIEN IN: 02/05  
B. DE DATUM VAN DE GOEDKEURING VAN DEZE BIJSLUITER IS: 22/05/2006 
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