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BIJSLUITER 

 

Lees deze bijsluiter helemaal door alvorens dit geneesmiddel te nemen.  Hij bevat 

belangrijke informatie voor uw behandeling 

Voor alle andere vragen of twijfels kunt u terecht bij uw arts of uw apotheker. 

- Hou deze bijsluiter bij voor het geval u later nog iets wil nalezen. 

- Richt u tot uw apotheker als u nog meer informatie of advies nodig hebt. 

- Raadpleeg een arts als de symptomen verergeren of persisteren na 3 dagen. 

 

 

 

 

Inhoud van deze bijsluiter : 

1. Wat is FLUOR SMB DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, OPLOSSING en in 

welk geval wordt het gebruikt? 

2. Wat moet u weten alvorens FLUOR SMB DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, 

OPLOSSING te nemen? 

3. Hoe moet u FLUOR SMB DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, OPLOSSING 

nemen? 

4. Wat zijn de eventuele ongewenste effecten? 

5. Hoe moet u FLUOR SMB DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, OPLOSSING 

bewaren? 

6. Meer informatie. 

 

 

FLUOR SMB DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, OPLOSSING 

Natrium fluoride 

 

Het actieve bestanddeel is natrium fluoride (5,5 mg/ml), het equivalent van 2,5 mg 

fluor/ml. 

 

De andere bestanddelen zijn: parahydroxybenzoate de méthyle-alcool benzylique-essence 

d’écorce d’orange-huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée-sorbitol. solut. 70%-aqua 

purificata. 

 

Vergunninghouder voor het op de markt brengen: 

Laboratoires SMB N.V.,  

Herdersliedstraat 26-28,  

B-1080 Brussel, België 

 

Fabrikant:  

SMB Technology, S.A.,  

39 rue du Parc Industriel,  

B-6900 Marche-en-Famenne, België 

 

Vergunningsnummer voor het op de markt brengen:  
465S23F11 

 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/fluor-smb-30-ml/
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1. WAT IS FLUOR SMB DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, OPLOSSING EN 

IN WELK GEVAL WORDT HET GEBRUIKT? 

 

FLUOR SMB heeft de farmaceutische vorm van een drinkbare oplossing in druppels. 

Druppeltellerflesje met 30 ml oplossing gedoseerd aan 5,5 mg Natrium fluoride (= 2,5 mg 

fluor) per 1 ml. 

Farmacotherapeutische groep

FLUOR SMB druppels voor oraal gebruik, oplossing is aangewezen in preventieve 

behandeling van tandcariës door een dagelijkse en regelmatige toediening van fluor bij 

kinderen. 

 : mineraal, vitamines en tonica. 

Tandenpoetsen met een fluorhoudende tandpasta is de beste methode om cariës te 

vermijden. 

 

 

2. WAT MOET U WETEN ALVORENS FLUOR SMB DRUPPELS VOOR ORAAL 

GEBRUIK, OPLOSSING TE NEMEN? 

 

Gebruik FLUOR SMB nooit: 

- Als u overgevoelig bent aan één van de bestanddelen van het product; 

- Als u van nierinsufficiëntie lijdt. 

 

Opgelet bij het gebruik van FLUOR SMB : 

Orale toediening van de FLUOR SMB oplossing niet combineren met een 1 keer 

tandenpoetsen, en kinderen niet 6 druppels tegelijk geven. 

 

Raadpleeg uw arts als een van hogergenoemde waarschuwingen (ooit) op u van toepassing 

is (geweest). 

 

Gebruik van FLUOR SMB in combinatie met eten of drinken : 

Om het gevaar voor overdosering te voorkomen, is het best geen fluor te nemen als het 

regelmatig gebruikte water (leidingwater of bronwater) rijk is aan fluor (meer dan 0,7 

mg/liter). Bij twijfel vraagt u het advies van uw dokter of apotheker. 

 

Zwangerschap : 

FLUOR SMB is niet aangewezen tijdens zwangerschap. 

Raadpleeg uw arts of uw apotheker alvorens gelijk welk geneesmiddel te nemen. 

 

Borstvoeding : 

FLUOR SMB is niet aangewezen bij borstvoeding. 

Raadpleeg uw arts of uw apotheker alvorens gelijk welk geneesmiddel te nemen. 

 

Voertuigen besturen  en machines bedienen: 

Tot dusver is geen enkele contra-indicatie bekend. 

 

Belangrijke informatie over bepaalde bestanddelen van FLUOR SMB : 

Gezien de aanwezigheid van gehydrogeneerde polyoxyethyleen ricineolie in de hulpstoffen 

kan dit geneesmiddel maagproblemen en diarree veroorzaken. 

Wegens aanwezigheid van sorbitol in de hulpstoffen moeten patiënten met intolerantie voor 

diverse suikers hun arts contacteren alvorens dit geneesmiddel te nemen. 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/fluor-smb-30-ml/
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Gebruik van FLUOR SMB in combinatie met andere geneesmiddelen : 

De fluoropname wordt vertraagd bij aanwezigheid van aluminium, calcium of magnesium.  

Het is dan ook af te raden om FLUOR SMB samen in te nemen met antacida. 

Verwittig uw arts of uw apotheker als u andere geneesmiddelen neemt of onlangs nog hebt 

genomen, ook al gaat het om geneesmiddelen zonder voorschrift. 

 

 

3. HOE MOET U FLUOR SMB DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, 

OPLOSSING NEMEN?  

 

Volg strikt deze instructies, tenzij uw arts u andere instructies heeft gegeven. Raadpleeg bij 

twijfel uw arts of uw apotheker. 

Als er geen verbetering optreedt, maak dan een nieuwe afspraak met uw arts. 

Vanaf de melktanden verschijnen tot 2 jaar : 3 druppels per dag in één keer, bij voorkeur ‘s 

avonds voor het slapengaan mits men de tanden niet met een fluorhoudende tandpasta heeft 

gepoetst. 

Van 2 tot 14 jaar

Opmerkingen : 

 : 3 druppels 2 maal per dag, afgewisseld met 1 keer per dag tandenpoetsen 

met een fluorhoudende tandpasta (voorbeeld : 1 keer tandenpoetsen ‘s morgens, 3 druppels 

‘s middags en 1 keer tandenpoetsen of 3 druppels ’s avonds). 

• Om een maximaal effect te verkrijgen, is het belangrijk FLUOR SMB regelmatig en 

ononderbroken toe te dienen en de druppels FLUOR SMB te laten drinken bij 

voorkeur gemengd met water, eerder dan met melk. 

• Fluorsupplementen zijn pas aangewezen vanaf 14 jaar. 

• Tandenpoetsen met een fluorhoudende tandpasta is de beste methode om cariës te 

vermijden. 

 

Als u vergeten bent FLUOR SMB te nemen: 

Neem nooit een dubbele dosis FLUOR SMB om een overgeslagen dosis te compenseren. 

 

Mogelijke effecten als de behandeling van FLUOR SMB wordt gestaakt:  

Gegevens niet beschikbaar. 

 

Als u meer FLUOR SMB hebt genomen dan u eigenlijk mocht nemen: 

De symptomen zijn hoofdzakelijk van gastrointestinale aard : salivatie, misselijkheid, 

buikpijn, braken, zweten en diarree.  Het grootste gevaar echter van een hoge fluoremie is 

de daling van de calciëmie wat kan leiden tot een tetanie, convulsies, ademhalings-, hart- en 

nierstoornissen.  Ook hyperkaliëmie (hoog calciumgehalte in het bloed) komt voor bij 

fluorintoxicatie. 

 

 

4. WAT ZIJN DE EVENTUELE ONGEWENSTE EFFECTEN? 

 

Zoals alle geneesmiddelen kan FLUOR SMB ongewenste effecten hebben.  

 

• Maag/darmaandoeningen

Vaak (> 1/100, < 1/10) : misselijkheid, braken, epigastrische pijn. 

 : 

Zeer zelden (< 1/10000) : gastritis, diarree 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/fluor-smb-30-ml/
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• 

Zeer zelden (<1/10000) : tandverkleruing, allergische dermatose 

Aandoeningen van de huid en het onderhuids bindweefsel : 

• 

Vaak : (> 1/100, < 1/10) : botpijn 

Musculoskeletale en systemische aandoeningen : 

Zeer zelden (< 1/10000) : osteose 

 

Als u een ongewenst effect voelt dat niet in deze bijsluiter staat en dat u als ernstig 

beschouwt, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker. 

 

 

5. HOE MOET U FLUOR SMB DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, 

OPLOSSING BEWAREN? 

 

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. 

 

FLUOR SMB moet niet boven 25°C worden bewaard. 

Niet gebruiken na de vervaldatum, die de laatste dag van de aangegeven maand. 

Voorbeeld : EX : 12/2009 : vervaldatum : 31 december 2009 

 

 

6. MEER INFORMATIE 

 

Contacteer uw arts of uw apotheker als u meer informatie wenst over dit geneesmiddel. 

 

Laboratoires SMB n.v. 

Herdersliedstraat 26-28 

B-1080 Brussel 

 

Wijze van afgifte:  

Vrije afgifte 

 

A. De laatste bijwerking van deze bijsluiter: 3 januari 2005 

B. De goedkeuringsdatum van de bijsluiter is :  
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