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Ponad 85-letnie
doświadczenie

w opracowywaniu
i produkcji innowacyjnych

produktów dla
stomatologów

Nasze produkty zatwierdziło
150 rządowych agencji 

ds. zdrowia oraz
specjalistów stomatologów

na pięciu kontynentach.

Setki pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu

na całym świecie

Firma Septodont, od momentu jej założenia w 1932 roku przez Annie
i Nestora Schillerów, zajmuje się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją
szerokiej gamy najwyższej jakości produktów dla stomatologów.

Z uwagi na długą tradycję innowacji połączoną z wysoką jakością
produktów, zajmujemy pozycję lidera na rynku preparatów
farmaceutycznych dla stomatologii. Poczynając od ampułek ze środkami
do znieczulenia miejscowego, żeli do znieczuleń miejscowych, igieł
dentystycznych, przez proszki i pasty wypełniające, aż po innowacyjne
rozwiązania stomatologii odtwórczej, zaspokajamy potrzeby stomatologów
w zakresie kontroli bólu, endodoncji, stomatologii odtwórczej, kontroli
zakażeń i wielu innych.

Obecnie firma zatrudnia ponad 1 700 pracowników, którzy przyczyniają się
do polepszenia zdrowia i życia milionów ludzi na całym świecie.
Posiadamy siedem linii produkcyjnych we Francji, Ameryce Północnej 
i w Indiach, a także międzynarodową sieć dystrybucji, która spełnia
wymagania stomatologów w ponad 150 krajach. 

Stomatolodzy na całym świecie wiedzą, że mogą polegać na niezmiennie
wysokiej jakości naszych produktów. To właśnie dzięki ich zaufaniu, firma
Septodont zyskała pozycję światowego lidera w dziedzinie środków do
znieczuleń miejscowych. Każdego roku na całym świecie wykonuje się
blisko 500 milionów iniekcji* przy użyciu anestetyków firmy Septodont.
Spełniamy wymagania stomatologiczne krajów i kontynentów słynących
z najbardziej rygorystycznych kodeksów aptecznych, takich jak Europa,
Japonia i USA.

Produkty firmy Septodont zostały przetestowane i zatwierdzone przez
odpowiednie władze w każdym kraju, w którym zostały dopuszczone do
obrotu zgodnie z najbardziej wymagającymi normami krajowymi
i międzynarodowymi. 

A to oznacza, że każdy produkt Septodont został poddany setkom
procedur rejestracyjnych i certyfikacyjnych na całym świecie, co świadczy
o jego jakości i solidności. 

Klienci korzystający z produktu firmy Septodont mają pewność, że ich
wybór jest zgodny z ogólnoświatowymi wymaganiami zdrowotnymi
i bezpieczeństwa.

*wewnętrzne dane firmy Septodont
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Zawsze obecny,
zawsze otwarty na potrzeby

stomatologów.

Jako światowy lider od środków znieczuleń miejscowych, zobowiązaliśmy się
do poprawy skuteczności działania anestetyków i dostosowanie ich do
potrzeb pacjenta/profilu ryzyka oraz zmniejszenia bólu. W rezultacie ciągłej
poprawy naszych preparatów znieczulających, jesteśmy w stanie zaoferować
lekarzom szeroki zakres rozwiązań do znieczulenia miejscowego, jak
również innowacyjne igły dentystyczne (np. Septoject Evolution) oraz
systemy do iniekcji.

Utrzymywanie bliskich relacji ze stomatologami na całym świecie jest jednym
z elementów kodeksu postępowania Septodont. Septodont pozostaje
w bliskiej współpracy z panelem stomatologów oraz uczestniczy we
wszystkich ważnych międzynarodowych wydarzeniach branżowych i jest na
bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Rozwija współpracę
z uznanymi ośrodkami opiniotwórczymi oraz wybitnymi uniwersytetami.

Septodont opracował i wprowadził na rynek produkty, które oferują wiele
korzyści zarówno stomatologom, jak i ich pacjentom. Będąc światowym
liderem w dziedzinie kontroli bólu, Septodont posiada innowacyjną linię
produktów olbejmujących całą procedurę znieczulania: miejscowe środki
znieczulające, igły, systemy do iniekcji. Jedną z innowacji Septodont jest
Septoject Evolution, igła z opatentowanym ostrzem w kształcie skalpela,
zaprojektowana z myślą o delikatniejszej penetracji i zmniejszonym
wyginaniu dla lepszej kontroli i dokładności podczas zabiegu iniekcji. Poza
obszarem kontroli bólu, Septodont opracował produkty do zastosowań
w chirurgii i periodontologii: R.T.R. - materiał przeznaczony do odbudowy
tkanki kostnej na bazie czystego beta-trójfosforanu wapniowego do aplikacji
- unikalny termozagęszczający żel zapewniający czyste i suche środowisko
przy każdej procedurze. Septodont posiada w swojej ofercie materiały
bioaktywne i biozgodne oparte na Active Biosilicate Technology:
Biodentine™ - substytut zębiny zarówno w obszarze korony jak i korzenia,
oraz BioRoot RCS ® - materiał do uszczelniania kanału korzeniowego.
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Kontrola bólu

Chirurgia i periodontologia

Protetyka i stomatologia zachowawcza

Profilaktyka

• Środki do znieczulenia miejscowego 
• Środki znieczulające miejscowo
• Igły

• Hemostatyka
• Leczenie tkanki kostnej
• Periodontologia

• Opracowanie kanałów
• Wypełnianie kanałów
• Usuwanie wypełnień

• Materiały do rektracji
• Stomatologia zachowawcza

• Ochrona zębów
• Usuwanie kamienia nazębnego i polerowanie

07

31
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25

37

Endodoncja

• Substytut zębiny15
Odbudowa zębiny
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oStRZE w kSZtałciE SkaLPELa

łatwiEJSZE  
wkłUciE igły

ZREDUkowanE  
oDchyLEniE igły

SEPTOJECT EVOLUTION
wiĘkSZa kontRoLa

MniEJSZy DySkoMFoRt

innowacyJna igła  
Z oPatEntowanyM
oStRZEM w kSZtałciE  
SkaLPELa
igła Septoject Evolution została zaprojektowana w celu zapewnienia  
delikatniejszej penetracji tkanki. Dla pacjenta oznacza to znaczne  
zmniejszenie dyskomfortu nawet w przypadku wielokrotnych iniekcji.  
natomiast dla lekarza dentysty oznacza to stosowanie mniejszej siły,  
co w połączeniu ze znacząco zredukowaną możliwością odchylenia igły, 
daje w efekcie lepszą kontrolę i precyzję iniekcji.

1 a. Steele et al. Praca złożona do publikacji 
2 J.g. Meechan et. al. Praca złożona do publikacji

niezbędna siła (w newtonach) do penetracji 10 mm silikonowego bloczka1

Zastosowana siła (w newtonach)

1-wsze 
wkłucie

4-te 
wkłucie

Septoject Evolution 
igła standardowa

Łatwiejsze wkłucie igły
• Łatwa penetracja tkanki
Septoject Evolution wymaga do 25% mniej siły przy wkłuciu.
• Igły idealne do wielokrotnych iniekcji
nawet czwarte wkłucie igłą Septoject Evolution wymaga zastosowania  
mniejszej siły, niż pierwsze wkłucie igłą standardową.
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Kontrola bólu
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środki znieczulające miejscowo

Scandonest 30 mg/ml
Septanest z adrenaliną 1:100 000
Septanest z adrenaliną 1:200 000

Igły

Septoject
Septoject Evolution
Ultra Safety Plus XL

Każdego roku stomatolodzy na całym
świecie nie tylko wykorzystują ponad
500 mln wkładów ze środkami do znieczuleń
miejscowych Septodont*, ale z powodu
zaufania, jakim obdarzyli firmę korzystają
z całej gamy produktów stosowanych
w procedurach znieczulania: środków do
znieczulenia miejscowego, igieł i strzykawek.

Nasz asortyment produktów przeznaczonych
do kontrolowania bólu spełnia wymagania
lekarzy stomatologów w ponad 120 krajach,
daje możliwość największego wyboru
środków i produktów znieczulających
zarówno pod względem ich składu i postaci
farmakologicznej, jak i dostępnych
opakowań.

Nasza wiedza w zakresie produkcji
połączona z akceptacją organów opieki
zdrowotnej na całym świecie stanowi
gwarancję jakości i niezawodności naszych
produktów i czyni z Septodont najlepszego
partnera od kontrolowania bólu.

* wewnętrzne dane firmy
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Kontrola bólu
środki znieczulające miejscowo

Scandonest 30 mg/ml
3% roztwór mepiwakainy do wstrzykiwań

Wskazania
Produkt leczniczy stosowany jako środek miejscowo
znieczulający przy krótkotrwałych zabiegach
stomatologicznych oraz dla osób u których nie można
zastosować Septanest 1:100 000 ani 1:200 000 ze
względu na choroby przewlekłe tj: nadciśnienie,
cukrzyca, astma.

Właściwości i zalety

• Zawiera jedną substancję czynną: mepiwakainy
chlorowodorek, który redukuje lub usuwa odczuwanie
bólu, oddziaływując na poszczególne tkanki.

• Substancje pomocnicze: sodu chlorek, roztwór
wodorotlenku sodu, woda do iniekcji

• Preparat nie zawiera metyloparabenów, co pozwala
uniknąć reakcji alergicznych u wrażliwych pacjentów.

• Sterylizacja końcowa produktu/wkładów zapewnia
bezpieczne użytkowanie.

• Brak obecności lateksu w jakimkolwiek elemencie
kartridża oraz brak kontaktu z lateksem na każdym
etapie jego produkcji.

Opakowanie
5 blistrów po 10 x 1,8 ml ampułek
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Kontrola bólu
środki znieczulające miejscowo

Septanest z adrenaliną 1:100 000
Roztwór do wstrzykiwań 4% artykainy z adrenaliną 1:100 000

Wskazania
Stomatologiczne znieczulenie miejscowe przeznaczone dla
dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia.

Właściwości i zalety
• Szybki efekt znieczulający.
• Preparat nie zawiera metyloparabenów, co pozwala uniknąć

reakcji alergicznych u wrażliwych pacjentów.
• Brak obecności lateksu w jakimkolwiek elemencie kartridża

oraz brak kontaktu z lateksem na każdym etapie jego produkcji.
• Większe stężenie adrenaliny niż w preparacie 1:200 000

poprawia kontrolę nad krwawieniami w miejscu
przeprowadzania procedury.

• Sterylizacja końcowa ampułek zapewnia bezpieczne
użytkowanie.

• Etykieta Milar naklejona na ampułki minimalizuje ryzyko
zranień/skaleczeń w przypadku jej pęknięcia.

Septanest z adrenaliną 1:200 000
Roztwór do wstrzykiwań 4% artykainy z adrenaliną 1:200 000

Wskazania
Miejscowe znieczulenie pacjentów w wieku 4 lat
i starszych.

Właściwości i zalety
• Szybki efekt znieczulający.
• Preparat nie zawiera metyloparabenów, co pozwala uniknąć

reakcji alergicznych u wrażliwych pacjentów.
• Brak obecności lateksu w jakimkolwiek elemencie kartridża

oraz brak kontaktu z lateksem na każdym etapie jego produkcji.
• Sterylizacja końcowa ampułek zapewnia bezpieczne

użytkowanie.

Opakowanie
5 blistrów po 10 x 1,8 ml ampułek

Opakowanie

5 blistrów po 10 x 1,8 ml ampułek
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Maksymalna dawka

Septanest 
z adrenaliną

1:100 000

Dorośli
1 wkład (72 mg) wystarcza do przeprowadzenia prostych zabiegów. Wstrzyknięcie powinno być
wykonane powoli (około 1 ml/min).
Nie należy przekraczać dawki 7 mg chlorowodorku artykainy na 1 kg masy ciała, co odpowiada
objętości 6 ¾ wkładów dla pacjenta ważącego 70 kg.

Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat. Maksymalna dawka dla dzieci wynosi 7 mg/kg.
Zalecana dawka przy prostych zabiegach: 0,04 ml/kg masy ciała. Odpowiada to objętości ½ wkładu dla
dzieci o masie ciała 20 kg i  objętości 1 wkładu dla dzieci o masie ciała 40 kg.
Zalecane dawkowanie przy kompleksowych zabiegach: 0,07 ml/kg masy ciała. Odpowiada to objętości
¾ wkładu dla dzieci o masie ciała 20 kg i objętości 1,5 wkładu dla dzieci o masie ciała 40 kg.
W przypadku pacjentów osłabionych, w podeszłym wieku lub ciężko chorych należy rozważyć
zmniejszenie dawki.

Septanest 
z adrenaliną

1:200 000

Scandonest 
30 mg/ml

Dorośli
Zalecana dawka lecznicza:
54 mg mepiwakainy chlorowodorku
Maksymalna zalecana dawka:
300 mg mepiwakainy chlorowodorku
Dawka powinna być zmniejszona u pacjentów z zaburzeniami wątroby i nerek.

Dzieci
Dzieci w wieku od 4 lat (ca 20 kilogram masy ciała).
Zalecana dawka lecznicza:
Ilość, która ma być wstrzyknięta, powinna być uzależniona od wieku i masy ciała dziecka, a także
rodzaju zabiegu.
Średnia dawka wynosi 0,75 mg mepiwakainy chlorowodorku na kilogram masy ciała, co odpowiada
0,025ml.
Scandonest 30 mg/ml, roztworu do wstrzykiwań na kilogram masy ciała.
Maksymalna zalecana dawka:
Nie przekraczać 3 mg mepiwakainy chlorowodorku na kilogram masy ciała,co odpowiada 0,1 ml
Scandonest 30 mg/ml, roztworu do wstrzykiwań na kilogram masy ciała).
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Kontrola bólu
środki znieczulające miejscowo
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Kontrola bólu
Igły

Septoject 
Sterylna igła dentystyczna do jednorazowego użytku 0459

Wskazania
Do rutynowego podawania miejscowych środków znieczulających.

Właściwości i zalety
• Starannie wyszlifowany skos zapewnia mniejsze odchylenie igły i większą precyzję iniekcji.
• Mniejszy zakres uszkodzenia tkanki wokół miejsca iniekcji zmniejsza dyskomfort pacjenta.Mniejszy zakres uszkodzenia tkanki wokół miejsca iniekcji zmniejsza dyskomfort pacjenta.Mniejszy zakres uszkodzenia tkanki wokół miejsca iniekcji zmnie
• Wysokiej jakości chirurgiczna stal nierdzewna zmniejsza ryzyko złamania igły.

Dostępne rozmiary

Opakowanie
100 sterylnych igieł dentystycznych
do jednorazowego użytku

27G/0.40 mm Długa - 32, 35 mm

27G/0.40 mm Krótka - 8, 12, 16, 21, 25 mm

30G/0.30 mm Krótka - 8, 12, 16, 21, 23, 25 mm

ZNIECZULENIE NASIĘKOWEZNIECZULENIE NASIĘKOWE

ZNIECZULENIE PRZEWODOWEZNIECZULENIE PRZEWODOWE

   Średnica                  Długość             Kod kolorystyczny

   Średnica                  Długość             Kod kolorystyczny
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Kontrola bólu
Igły

Opakowania
100 sterylnych igieł dentystycznych
do jednorazowego użytku

Wskazania
Do rutynowego podawania miejscowych środków znieczulających
poprzez wstrzykiwania infiltracyjne i śródwięzadłowe.

Właściwości i zalety
• Opatentowany skos w kształcie skalpela zapewnia delikatniejszą

penetrację tkanki jednocześnie minimalizując ryzyko zranienia tkanki.
Wymagana jest mniejsza siła podczas wkłuwania igły.

• Mniejszy zakres uszkodzenia tkanki wokół miejsca iniekcji zmniejszaMniejszy zakres uszkodzenia tkanki wokół miejsca iniekcji zmniejszaMniejszy zakres uszkodzenia tkanki wokół miejsca iniekcji zmnie
dyskomfort pacjenta.

• Starannie wyszlifowany skos zapewnia mniejsze odchylenie igły
i większą precyzję iniekcji.

• Wysokiej jakości chirurgiczna stal nierdzewna zmniejsza ryzyko
złamania igły.

• 2 ukośne znaki na występie zapewniają optymalne użycie.

OSTRZE W KSZTAłCIE SKALPELA

łATWIEJSZE
WKłUCIE Igły

ZREDU KOWANE
ODCHyLE NIE Igły

Dostępne produkty

30G/0.30 mm Krótka  - 9 mm

ZNIECZULENIE ŚRÓDWIĘZADŁOWEZNIECZULENIE ŚRÓDWIĘZADŁOWE

   Średnica                  Długość             Kod kolorystyczny

27G/0.40 mm Krótka - 25 mm

30G/0.30 mm Krótka - 16, 25 mm

ZNIECZULENIE NASIĘKOWEZNIECZULENIE NASIĘKOWE

   Średnica                  Długość             Kod kolorystyczny

Septoject Evolution
Sterylna igła dentystyczna do jednorazowego użytku0459
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Kontrola Bólu
Igły

Ultra Safety Plus XL 
Bezpieczny system do iniekcji zapobiegający skaleczeniom igłą 0459

Wskazania
Rutynowe podawanie miejscowych środków znieczulających.

Właściwości i zalety
• Sterylny system strzykawek samoaspirujących do

jednorazowego użytku zapobiega zakłuciom.
• Przesuwna tulejka chroni przed niepożądanym zranieniem

igłą, a tym samym przed zakażeniem krzyżowym.
• Wskaźnik skosu pomaga w ukierunkowaniu skosu na kość.
• Przezroczysty cylinder sprawia, że aspiracja jest łatwo

widoczna.
• Możliwość biernej i czynnej aspiracji.
• Możliwość ponownego załadowania ampułki. Idealne

rozwiązanie dla długich zabiegów.
• Uchwyt do sterylizacji w autoklawie.

Instrukcja użycia

Opakowania
100 zestawów z igłami SEPTOJECT XL
w jednym rozmiarze, pakowane w
indywidualne blistry, 1 uchwyt do
sterylizacji

50 zestawów z igłami SEPTOJECT XL
w jednym rozmiarze, pakowane
w indywidualne blistry, 1 uchwyt do
sterylizacji

Opakowanie 50 sterylnych uchwytów 
do jednorazowego użytku

Sterylny system do iniekcji z osłoną i uchwytem

Dostępne rozmiary

27G/0.40 mm Długa - 35 mm

30G/0.30 mm Krótka - 12, 16 mm

30G/0.30 mm Krótka - 21, 25 mm

   Średnica                  Długość             Kod kolorystyczny
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Odbudowa 
zębiny

16
Substytut zębiny

Biodentine™

Biodentine™ opiera się na innowacyjnej formule Active
Biosilicate Technology™, to pierwszy bioaktywny
materiał o doskonałych właściwościach
uszczelniających, który może całkowicie zastąpić
zębinę, zarówno w obszarze korony jak i korzenia,
oferując jednocześnie wyjątkowe korzyści:
- Zachowanie żywotności miazgi.
- Zapobieganie niepowodzeniom klinicznym.
- Zapewnienie optymalnego substytutu zębiny. 

Fakty dotyczące Biodentine™:
- 10 lat badań i rozwoju w laboratoriach Septodont.
- Unikalna platforma technologiczna materiałów

biokompatybilnych i bioaktywnych wspomagająca
proces remineralizacji i gojenia miazgi.

- Synteza krzemianu trójwapniowego zapewnia wysoki
poziom jego czystości.

- System ścisłej kontroli na każdym etapie produkcji
gwarantujący wysoką jakość produktu.

Zastosowania Biodentine™

- Stomatologia odtwórcza
- Stomatologia dziecięca
- Endodoncja

Korzyści kliniczne Biodentine™

- Bioaktywne i biozgodne właściwości.
- Stosowana jako trwały substytut zębiny lub jako

tymczasowy substytut szkliwa zarówno w obszarze
korony jak i korzenia.

- Bezpośrednia odbudowana głębokich ubytków.
- Inlay/Onlay.
- Obnażenie miazgi.
- Perforacja dna komory miazgi.
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Odbudowa zębiny
Substytut zębiny

Instrukcja użycia

Wskazania
W obrębie korony: tymczasowa odbudowa szkliwa, trwała odbudowa zębiny, głębokie lub duże ubytki
próchnicze, głębokie zmiany przyszyjkowe lub korzeniowe, pokrycie miazgi, pulpotomia.
W obrębie korzenia: perforacje korzeni i furkacje, wewnętrzne/zewnętrzne resorpcje, apeksyfikacja,
wsteczne wypełnienie chirurgiczne.

Właściwości i zalety
• Uniwersalne zastosowanie: zabiegi endodontyczne i procedury stomatologii odtwórczej.
• Duża oszczędność czasu dzięki bezpośredniemu wiązaniu kompozytu w Biodentine™.
• Utrzymanie żywotności miazgi dzięki stymulacji produkcji zębiny reparacyjnej.
• Naturalne, mikro-mechaniczne zakotwiczenie zapewnia doskonałe właściwości uszczelniające bez

konieczności przygotowywania powierzchni oraz zapewnia brak nadwrażliwości pozabiegowej.
• Właściwości mechaniczne odpowiadające zębinie gwarantują wysoką odporność na nacisk.
• Kontrastowość aluminium 3,5 mm zapewnia łatwą krótko- i długoterminową kontrolę.

Biodentine™
Bioaktywny substytut zębiny0459

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Odbudowa zębiny
Substytut zębiny

Opakowania
15 x kapsułek + 15 x jednorazowych
pojemników z roztworem

5 x kapsułek + 5 x jednorazowych
pojemników z roztworem
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Endodoncja

23

21

Opracowanie kanałów

Largal Ultra
R4
                                        

Wypełnianie kanałów

BioRoot™ RCS
Acroseal                          
Endomethasone N

Usuwanie wypełnień

Endosolv
guttasolv

20BioRoot™ RCS to bioaktywny, mineralny
materiał o doskonałych właściwościach
uszczelniających a zarazem  wypełniacz
kanałów korzeniowych o wysokiej
czystości mineralnej.

• Doskonała szczelność
Właściwości hydrofilowe zapewniają
hermetyczne uszczelnienie bez kurczenia się
oraz obniżone ryzyko wystąpienia pustych
przestrzeni.
• Właściwości przeciwbakteryjne
Uwalniany wodorotlenek wapnia tworzy
korzystne środowisko zasadowe i zapobiega
wzrostowi bakterii, które prowadzą do
niepowodzeń klinicznych.
• Regeneracja okołowierzchołkowa
Formuła mineralna o wysokim współczynniku
czystości stymuluje regenerację kości
i sprzyja procesowi gojenia tkanek
okołowierzchołkowych.
• Łatwe wypełnienie 
i kontrola pozabiegowa
Szybka i łatwa aplikacja z wykorzystaniem
techniki wypełniania na zimno z optymalnym
czasem pracy (>10 minut) i czasem wiązania
(< 4 godz.).
Kontrastowość aluminium 5 mm.
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Endodoncja
Opracowanie kanałów

Wskazania
Chelatujący środek do kanałów korzeniowych.

Właściwości i zalety
• Składniki mineralne chelatów EDTA zębiny przyspieszają i ułatwiają

mechaniczne poszerzanie kanałów.
• Zawiera certimid, który działa bakteriobójczo i zmniejsza napięcie

powierzchniowe, w ten sposób zwiększa penetrację EDTA do zębiny.
• Nie jest ani toksyczny ani żrący, dlatego jest nieszkodliwy dla tkanek

okołowierzchołkowych zęba.
• Eliminuje warstwę mazistą powstałą wskutek użycia przyrządów

endodontycznych.

Largal Ultra
15% roztwór EDTA0459

R4
Roztwór diglukonianu chloroheksydyny0459

Opakowanie
1 x 13 ml butelka

Wskazania
Dezynfekcja kanałów korzeniowych.

Właściwości i zalety
• Niskie napięcie powierzchniowe zapewnia przeniknięcie roztworu do

kanalików zębinowych.
• Szerokie spektrum i szybkie działanie przeciwko patogenom

kanałów korzeniowych (roztwór przebadano na 13 szczepach
bakterii beztlenowych).

• Formuła niepowodująca podrażnień, dobrze tolerowana przez tkanki
okołowierzchołkowe zęba.

• Długi i trwały efekt w ciągu 48 godzin po aplikacji.

Opakowanie
1 x 13 ml butelka
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Endodoncja
Wypełnianie kanałów

BioRoot™RCS
Mineralny uszczelniacz kanałów korzeniowych 0459

Wskazania
Trwałe uszczelnienie kanałów korzeniowych.

Właściwości i zalety
• Doskonałe przyleganie do zębiny i ćwieków gutaperki.
• Hydrofilowy proces uszczelniania BioRoot™ RCS trwa w obecności wilgoci.
• Wysoka czystość mineralna - nie barwi zębów.
• Bez zawartości żywicy - produkt wykonany z czystego krzemianu wapnia, brak monomerów gwarantuje

zerową kurczliwość.
• Doskonała płynność - możliwość uszczelnienia kanałów dodatkowych.
• Wykorzystuje technikę pojedynczego ćwieka na zimno lub kondensację boczną na zimno.
• Duża kontrastowość aluminium 5 mm zapewnia dobrą widoczność na zdjęciach rentgenowskich.

Opakowanie
Pakiet na 35 porcji: 1 x butelka 15 g z proszkiem,
35 pipetek z płynem 0,2 ml, 1 miarka

Instrukcja użycia
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Wskazania
Trwałe uszczelnienie kanałów korzeniowych.

Właściwości i zalety
• Kontrast zapewnia łatwą krótko- i długoterminową kontrolę.
• Nie ulega resorpcji po stwardnieniu i nie kurczy się, co zapewnia

stabilne wypełnienie kanału korzeniowego.
• Działanie antyseptyczne i przeciwzapalne zmniejsza ryzyko

powstania pooperacyjnych ognisk zapalnych.
• Tradycyjna forma cieczy w proszku pozwala dostosować lepkość do

techniki wypełniania.

Opakowanie
Proszek: 1 x butelka z proszkiem 14 g, 1 miarka

Acroseal
Cement endodontyczny na bazie żywicy epoksydowej0459

Endomethasone N
Cement endodontyczny na bazie tlenku cynku i hydrokortyzonu0459

Wskazania
Trwałe uszczelnienie kanałów korzeniowych.

Właściwości i zalety
• Przylega do ścianek kanału i ćwieków gutaperki

zapewniając doskonałe uszczelnienie kanałów
korzeniowych.

• Zaawansowana matryca epoksydowa zawiera
wodorotlenek wapnia i pomaga w gojeniu
okołowierzchołkowym.

• Zerowa rozpuszczalność w wodzie minimalizuje
ryzyko niepowodzeń w leczeniu kanałów
korzeniowych.

• Zgodność ze wszystkimi technikami wypełnień
gutaperką.

• Nie zawiera eugenolu, co poprawia 
zgodność z nowoczesnymi materiałami 
do rekonstrukcji adhezyjnych (wiązane wkłady
koronowo-korzeniowe, cementy żywiczne itd.).

• Kontrast ułatwia przeprowadzenie kontroli.

Opakowanie
Tubki: 1 x tubka 8,5 g bazy, 1 x tubka 9,5 g katalizatora,
bloczek do mieszania

Samomieszające strzykawki: 2 x 8,6 g strzykawki, 
15 x końcówek wewnątrzustnych, 15 x końcówekątrzustnych, 15 x końcóweką
mieszających, bloczek do mieszania

Endodoncja
Wypełnianie kanałów
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Endodoncja
Usuwanie wypełnień

Guttasolv
Roztwór 100% eukaliptolu 0459

Endosolv
Rozpuszczalnik do usuwania uszczelniaczy kanałów korzeniowych 0459

Wskazania
Usuwanie wypełnień kanałów korzeniowych.
Adaptacja głównego ćwieka gutaperki.

Właściwości i zalety
• Roztwór 100% eukaliptolu.
• Pomaga usuwać uszczelnienia z gutaperki.
• Rozpuszcza materiały uszczelniające z gutaperki, 

co zapewnia oszczędność czasu i skuteczne usunięcie
wypełnienia.

• Zmiękcza ćwieki gutaperkowe, aby umożliwić dopasowanie
między głównym ćwiekiem a ściankami kanału.

• Pozwala wytworzyć niestandardowe ćwieki gutaperki dla
określonych sytuacji klinicznych.

Opakowanie
1 x 13 ml butelka, pipeta

Wskazania
Rozpuszczalnik do uszczelniaczy kanałów korzeniowych,
gdy konieczne jest ponowne leczenie kanałowe.

Właściwości i zalety
• Pomaga w usuwaniu uszczelniaczy kanałów korzeniowych

na bazie tlenku cynku z eugenolem i żywicy fenolowej. 
• Wysoki potencjał rozmiękczania.
• Zmniejsza ryzyko związane z używaniem elektrycznych

urządzeń podczas mechanicznego usuwania wypełnień.

Opakowanie
1 x 13 ml butelka
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Protetyka  
i stomatologia 
zachowawcza

Racegel to żel na dziąsła, który ułatwia
procedury przygotowania dziąsła 
i zapewnia komfort pacjentom
równocześnie oferując doskonałą jakość
oraz precyzję podczas pobierania
wycisków.

Racegel jest produktem łatwym w aplikacji
i biernie obkurczającym tkankę dziąsła,
ułatwiającym i zapewniającym dokładność
podczas pobierania wycisków.
Jego termiczne właściwości reaktywne
delikatnie otwierają rowek dziąsłowy.
Można go stosować zarówno „z˝ jak i „bez˝ nici
retrakcyjnych. Stężenie chlorku glinu (25 %)
skutecznie zapewnia hemostazę,
pomarańczowy kolor produktu ułatwia jego
identyfikację. Produkt można usunąć poprzez
zwykłe przepłukanie wodą. Prosty system
strzykawki zapewnia precyzyjną aplikację 
bez konieczności używania pistoletu
dozującego.

Racegel jest stosowany w każdej procedurze,
która wymaga kontroli tkanki dziąseł, między
innymi pobierania wycisków, osadzania
wypełnień oraz przygotowania ubytków 
klasy II, III i V.

26
Materiały do rektracji

Racegel
Racestyptine
Septofil

Stomatologia zachowawcza

Compolux 
grinazole
Hydrol

28
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Protetyka i stomatologia zachowawcza
Materiały do rektracji

Opakowanie
3 x 1,4 g strzykawki, 30 x końcówek
aplikacyjnych do żelu

Racegel
Termozagęszczający żel do przygotowania dziąseł

Wskazania
Otwarcie kieszonki i kontrola krwawienia przed pobraniem wycisków i w przygotowaniu ubytków klasy II,
III i V.

Właściwości i zalety
• Właściwości termozagęszczające pozwalają uniknąć mechanicznego urazu przyzębia, kontrolują

aplikację bez nadmiernego docisku ręcznego oraz ułatwiają wprowadzenie i przepłukiwanie: Racegel
pozostaje na miejscu i nie wypływa.

• Chlorek glinu 25% zapewnia optymalną i szybką kontrolę nad krwawieniem i wysiękiem płynów
z kieszonki dziąsłowej.

• Pomarańczowy kolor pozwala łatwo zlokalizować Racegel podczas wprowadzania i przepłukiwania.
• Cienkie, wstępnie wygięte końcówki igły zapewniają lepsze wprowadzenie nawet w trudno dostępnych

obszarach.
• Malinowy smak zapewnia komfort pacjentowi.
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Protetyka i stomatologia zachowawcza
Materiały do rektracji 

Wskazania
Uzupełnia mechaniczne działanie nici do retrakcji przed pobraniem
wycisku.

Właściwości i zalety
• Impregnowany chlorkiem glinu zapewnia delikatny efekt ściągnięcia,

charakteryzują go doskonałe właściwości hemostatyczne.
• Wytrąca proteiny tkankowe i surowicze, indukując miejscową

hemostazę i kurczenie się górnych warstw dziąsła.

Opakowanie
1 x 13 ml butelka, pipeta

Racestyptine 
Roztwór do retrakcji dziąsła

Wskazania
Retrakcja dziąsła podczas przygotowania zęba,
dopasowywania rekonstrukcji, pobierania
wycisku, ostatecznego cementowania lub
łączenia.

Właściwości i zalety
• Bawełniana nić dostępna w 4 różnych

grubościach, spełnia wszystkie potrzeby.
• Specjalnie tkana nić posiada zwiększone

oddziaływanie mechaniczne na dziąsło.
• Zastosowanie unikalnej technologii

zapobiegającej strzępieniu się plecionki oraz
maksymalne pęcznienie nici podczas
impregnacji.

• Większe możliwości absorpcyjne dla roztworu
ściągającego.

Septofil 
Dziana, nienasączona nić do retrakcji dziąsła

Opakowanie
Bardzo cienka nić (śr. 0,5 mm, 2,5 m), kolor niebieski
Cienka nić (śr. 0,6 mm, 2,5 m), kolor pomarańczowy
Średnia nić (śr. 0,8 mm, 2,5 m), kolor fioletowy
Gruba nić (śr. 1,0 mm, 2,5 m), kolor zielony
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0459

Opakowanie
1 x 4,5 g tubka

Compolux 
Chemoutwardzalny materiał do wypełniania ubytków zębowych

Grinazole
Metronidazolum, 100 mg/g

Protetyka i stomatologia zachowawcza
Stomatologia zachowawcza

Opakowanie
- pasta Uniwersalna: 1 x 14 g słoiczek
- pasta Katalizator: 1 x 14 g słoiczek
- materiał wiążący baza: – 1 x 3 ml buteleczka
- materiał wiążący katalizator: 1 x 3 ml buteleczka
- wytrawiacz żel: 1 x 6 g buteleczka
- 2 bloczki do mieszania, 50 szpatułek

Wskazania
Pasta do wypełniania ubytków zębowych w zębachPasta do wypełniania ubytków zębowych w zębach
klasy III i klasy V i w ograniczonym zakresie wklasy III i klasy V i w ograniczonym zakresie w
zębach klasy I do przedtrzonowców oraz dozębach klasy I do przedtrzonowców oraz do
estetycznych korekt zębów klasy IV.estetycznych korekt zębów klasy IV.

Właściwości i zalety
• Chemicznie utwardzany hybrydowy żywicowy

kompozyt stomatologiczny.
• Wysoka odporność na promieniowanie umożliwia

dobrą kontrolę RTg.
• Uniwersalny odcień z efektem "Kameleon".
• Idealna konsystencja zapewnia łatwe stosowanie.
• Dobra polerowalność zapewnia świetny efekt

końcowy.

Wskazania
Pasta do miejscowego leczenia zainfekowanych
kanałów korzeniowych zęba w wyniku zgorzeli miazgi
i do leczenia towarzyszących jej powikłań.

Właściwości i zalety
• Skuteczny antybakteryjny efekt metronidazolu.
• Użycie dostosowane do zabiegów stomatologicznych.
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Hydrol
Roztwór acetonu i octanu etylu 0459

Wskazania
Odtłuszczanie i osuszanie ubytków tkanki zęba.

Właściwości i zalety
• Usuwa jednocześnie wilgoć i ślady tłuszczu przed przystąpieniem

do procedur stomatologii odtwórczej.
• Zgodność z każdego typu materiałami wypełniającymi

i uszczelniającymi.

Opakowanie
1 x 45 ml butelka

Protetyka i stomatologia zachowawcza
Stomatologia zachowawcza 
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Miejsce ekstrakcji
wypełnione R.T.R.

Regeneracja kości
dzięki R.T.R.

Udany wzrost nowej kości
dzięki pełnej resorpcji R.T.R.
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R.T.R. (resorbable tissue replacement) 
to materiał przeznaczony do odbudowy
tkanki kostnej na bazie czystego
beta-trójfosforanu wapniowego, który
pomaga w bezpiecznym tworzeniu nowej
kości po ekstrakcji lub jakiejkolwiek innej
sytuacji związanej z utratą tkanki kostnej
(ubytek kostny, podniesienie 
dna zatoki itd.).

• Progresywna i całkowita resorpcja
R.T.R. uwalnia jony wapnia i fosforu,
umożliwiając w ten sposób tworzenie mocnej
tkanki kostnej.

• Regeneracja naturalnych procesów
wzrostu kości
Właściwości osteokondukcyjne mikro- oraz
makroporów sprzyjają wzrostowi gęstej,
nowej kości.

• Odbudowa objętość kości: R.T.R.
przywraca integralność tkanki kostnej 
w ciągu 3-6 miesięcy. 

• Dostępny w 3 postaciach (stożka,
strzykawki, granulatu) znajdujących
zastosowanie we wszystkich sytuacjach
klinicznych.

R.T.R. udoskonala sposób leczenia miejsc
po ekstrakcji oraz ubytków tkanki kostnej 
u pacjentów, stanowi gwarancję sukcesu
leczenia implantologicznego w przyszłości.

Chirurgia 
i periodontologia

35

32
Hemostatyka

gelopack

Leczenie tkanki tostnej

Alveogyl
R.T.R. Stożek
R.T.R. Strzykawka

Periodontologia

Septo-Pack

33
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Chirurgia i periodontologia
Hemostatyka - leczenie tkanki kostnej

Gelopack
Gąbka żelatynowa z oczyszczonej 100% żelatyny wieprzowej

Wskazania
Miejscowa hemostaza po chirurgicznych zabiegach
stomatologicznych.

Właściwości i zalety
• Sterylna, nierozpuszczalna w wodzie i w pełni

resorbowalna.
• Porowata struktura produktu umożliwia absorpcję

krwi i płynu ponad 40 razy większą niż waga
gąbki. 

• Hamuje krwawienie i wypełnia wolne przestrzenie,
powstałe po ekstrakcji zęba, po amputacji
korzenia zęba lub po usunięciu torbieli,
nowotworów i zaklinowanych zębów.

Alveogyl
Opatrunek do leczenia stanów zapalnych zębodołu nasączony eugenolem

Wskazania
• Suchy zębodół.

Właściwości i zalety
• Włóknista konsystencja dzięki włóknom Penghawar

zapewnia łatwe wprowadzenie do kieszonki i dobre
przyleganie do ścian zębodołu.

• Zapewnia kojący wpływ na tkanki zębodołu dzięki
czemu pomaga w szybkim uśmierzeniu bólu.

• Produkt wygodny i łatwy w użyciu: nie wymaga
zszywania i podejmowania żadnych specjalnych
działań poza obserwacją procesu gojenia.
Leczenie jest jednoetapowe i samoeliminacyjne.

• Może być stosowany jako opatrunek po ekstrakcjach
zębów u pacjentów z historią suchych zębodołów.

0459

0459

Opakowanie
3 blistry po 10 gąbek (10 x 10 x 10 mm)
sterylizowanych promieniami gamma

Opakowanie
1 x 10 g słoiczek
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Chirurgia i periodontologia
Leczenie tkanki kostnej

R.T.R. Stożek
Materiał do odbudowy tkanki kostnej na bazie beta-trójfosforanu wapniowego i kolagenu

Wskazania
Do wypełniania ubytków tkanki kostnej po ekstrakcji zęba, leczenie ubytków kostnych. 
Materiał do odbudowy tkanki kostnej podczas zabiegów przygotowujących pod implanty.

Właściwości i zalety
• Produkt wykonano z granulatu beta-trójfosforanu wapniowego, który pokryto warstwą wysoce

oczyszczonych włókien kolagenowych pochodzenia zwierzęcego.
• Sterylny i stopniowo resorbowalny substytut tkanki kostnej.
• Uwalnia jony wapnia i fosforu, a tym samym umożliwia tworzenie mocnej tkanki kostnej.
• Właściwości osteokondukcyjne mikro- oraz makroporów ułatwiają tworzenie gęstej, nowej kości.
• Przywraca integralność tkanki kostnej w ciągu 3-6 miesięcy.

0459

Opakowanie
2 x 0,3 cm3 stożki w indywidualnym opakowaniu
poddane sterylizacji promieniami gamma
(minimalna dawka: 25 kGy).
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Chirurgia i periodontologia
Periodontologia

R.T.R. Strzykawka
Materiał do odbudowy tkanki kostnej na bazie beta-trójfosforanu wapniowego0459

Wskazania
Do wypełniania ubytków tkanki kostnej po ekstrakcji zęba, leczenie ubytków kostnych. 
Materiał do odbudowy tkanki kostnej podczas zabiegów przygotowujących pod implanty.

Właściwości i zalety
• Produkt wykonano z granulatu beta-trójfosforanu wapniowego pochodzenia zwierzęcego.
• Sterylny i stopniowo resorbowalny substytut tkanki kostnej.
• Uwalnia jony wapnia i fosforu, a tym samym umożliwia tworzenie mocnej tkanki kostnej.
• Właściwości osteokondukcyjne mikro- oraz makroporów ułatwiają tworzenie gęstej, nowej kości.
• Przywraca integralność tkanki kostnej w ciągu 3-6 miesięcy.

Opakowanie
1 x 0,8 cm3 strzykawka w indywidualnym
opakowaniu poddana sterylizacji promieniami
gamma (minimalna dawka: 25 kGy).
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Chirurgia i periodontologia
Periodontologia

Wskazania
• Przeznaczona do umieszczenia w rowku dziąsłowym, pozwala na retrakcję dziąsła w przypadku

zdrowego przyzębia.

Właściwości i zalety
• Podatna, samotwardniejąca pasta do łatwego umieszczenia w ubytku.
• Pastę można stosować jako neutralny nośnik dla substancji leczniczych.
• łatwe usuwanie dzięki zwartej i nie kruszącej się konsystencji.

Opakowanie
1 x 60 g słoiczek

Septo-Pack 
Pasta do tymczasowej retrakcji dziąsła 0459
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Detartrine to gama najwyższej jakości past
profilaktycznych przeznaczonych do
profesjonalnego czyszczenia i polerowania
zębów. 

Detartrine znajduje zastosowanie 
we wszystkich sytuacjach klinicznych.
Dostępna w 2 różnych klasach ścierności 
z podanym wskaźnikiem ścieralności zębiny
RDA (Relative Dentine Abrasion): 
150, 100 z fluorem i bez fluoru:
- Detartrine 150Z: 

grube cząstki (RDA 150) – idealne
rozwiązanie do wstępnego polerowania dla
pacjentów ze znacznym nawarstwianiem się
przebarwień

- Detartrine 100ZF: 
Średnie cząstki (RDA 100) – nadaje się do
większości procedur czyszczących, gdzie
pożądany jest wysoki poziom polerowania,
równocześnie przyczyniając się do
remineralizacji powierzchni zębów

38
Ochrona zębów

IsodanIsodan

Usuwanie kamienia nazębnego
i polerowanie

DetartrineDetartrine
Detartrine 100ZF / 150ZDetartrine 100ZF / 150Z

38

Profilaktyka
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Profilaktyka
Ochrona zębów - usuwanie kamienia nazębnego i polerowanie

Isodan
Żel przeznaczony do leczenia nadwrażliwości zębiny

Wskazania
• Leczenie nadwrażliwości zębiny

Właściwości i zalety
• Klinicznie udowodniona, długotrwała ulga dla pacjenta.
• Tworzy barierę wewnątrz kanalików zębiny i zapobiega

przemieszczaniu się płynu wewnątrzkanalikowego.
• Zawiera fluorek sodu, który wzmacnia barierę szkliwo/zębina.
• HEMA działa jak środek zwiększający dyfuzję fluorku sodu 

do kanalików zębinowych.
• Można stosować pod wypełnienia, a także pod każdy materiał

protetyczny.

0459

Detartrine
Pasta do usuwania kamienia nazębnego 

Aplikacja Isodanu
indukuje zamknięcie
kanalików
zębinowych

Przed Po

Opakowanie
1 x 5 ml butelka, 20 pędzelków do aplikacji

Wskazania
• Polerowanie po usunięciu kamienia nazębnego.
• Polerowanie wypełnień i powierzchni zębów.
• Usuwanie przebarwień zębów, które powstały w wyniku palenia

papierosów lub po jedzeniu.

Właściwości i zalety
• Mechaniczne właściwości ścierne dzięki obecności krzemionki.
• Przyjemny smak i odczucie świeżości dzięki olejkom eterycznym.Przyjemny smak i odczucie świeżości dzięki olejkom eterycznym.
• Pasta dostępna z 2 wielkościami cząstek: cząstki drobne i grube

spełniają wszystkie potrzeby stomatologiczne.

Opakowanie
1 x 45 g słoiczek
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Profilaktyka
Usuwanie kamienia nazębnego i polerowanie

Detartrine 100ZF / 150Z
Pasta do profilaktyki dentystycznej

Wskazania
• Zabieg profilaktyczny po usunięciu kamienia nazębnego.
• Usunięcie przebarwień po napojach, jedzeniu i papierosach.
• Polerowanie powierzchni zębów.

Właściwości i zalety
• Dostępna w 2 wariantach ścieralności zębiny: cząsteczki grube (RDA 150), cząsteczki średniej

wielkości (RDA 100).
• Dostępna z zawartością fluoru i bez fluoru.
• Detartrine 150Z - zawiera cyrkon - idealne rozwiązanie do wstępnego polerowania dla pacjentów

ze znacznym nawarstwianiem się przebarwień.
• Detartrine 100ZF - zawiera cyrkon i fluor - nadaje się do większości procedur czyszczących, 

gdzie pożądany jest wysoki poziom polerowania i równocześnie przyczynia się do remineralizacji
powierzchni zębów.

• Dla zwiększenia higieny i dokładności dozowania, produkt jest dostępny w tubkach.

Opakowanie
1 x 65 ml tubka
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GRINAZOLE, 100 mg/g
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
gRINAZOLE, 100 mg/g

2. SKŁAD  JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 g pasty zawiera 100 mg metronidazolu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: propylu
parahydroksybenzoesan (E216), metylu
parahydroksybenzoesan (E218).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Pasta dentystyczna, podawana dokanałowo.
Pasta o kolorze białym, przechodzącym w kolor kości
słoniowej.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy przeznaczony jest do miejscowego
leczenia zakażeń w kanale korzeniowym zęba,
w następstwie zgorzeli miazgi i jej powikłań.
Leczenie produktem powinno być podjęte po
oczyszczeniu kanału korzeniowego za pomocą
instrumentów ręcznych. Takie postępowanie wskazane
jest w przypadku zębów, w przypadku których
zastosowanie standardowych procedur oczyszczenia
kanału za pomocą podchlorynu wapnia i (lub)
wodorotlenku wapnia jest nieskuteczne. 
Należy uwzględniać oficjalne zalecenia dotyczące
prawidłowego stosowania antybakteryjnych produktów
leczniczych. 
4.2 Dawkowanie i sposób podania
Do profesjonalnego stosowania w praktyce
dentystycznej.
Po wyczyszczeniu kanału, jeśli istnieją kliniczne objawy
zakażenia, należy umieścić pastę grinazole w kanale,
stosując instrumenty o napędzie mechanicznym
i zamknąć cementem tymczasowym.
Zakończyć leczenie 2-3 dni później, usuwając pastę
z kanału i wypełnić kanał w sposób standardowy.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
dotyczące stosowania
Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić
wywiad z pacjentem w kierunku występowania reakcji
alergicznych.
Produkt zawiera parahydroksybenzoesan propylu
(E216) i parahydroksybenzoesan metylu (E218), które
mogą wywołać reakcje nadwrażliwości (możliwe
reakcje typu późnego).
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i
inne rodzaje interakcji
Biorąc pod uwagę minimalne wchłanianie
metronidazolu po miejscowym podaniu produktu
grinazole, nie należy oczekiwać wystąpienia
opisywanych dla metronidazolu interakcji z innymi
lekami.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Z danych otrzymanych z dużej liczby zastosowań
produktu w okresie ciąży nie wynika szkodliwe
działanie leku na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/
noworodka. Do chwili obecnej brak jest innych istotnych
danych epidemiologicznych.
Należy zachować ostrożność w przypadku

przepisywania leku kobietom w ciąży.

Karmienie piersią
Po doustnym podaniu metronidazolu matkom
karmiącym, opisywano przypadki występowania
kandydozy jamy ustnej i odbytu oraz biegunki
u niemowląt karmionych piersią. Ponadto, metronidazol
powoduje gorzki smak mleka matki, co może wywołać
u niemowląt wymioty i niechęć do jedzenia. Dlatego
zaleca się unikania stosowania metronidazolu podczas
karmienia piersią.
Jednakże, w przypadku konieczności zastosowania
metronidazolu w postaci produktu grinazole u kobiety
karmiącej piersią, karmienie piersią można uznać za
dopuszczalne pod warunkiem klinicznego monitorowania
noworodka podczas leczenia matki i po upływie 2-3 dni
od jego zakończenia.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn
grinazole nie ma wpływu na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.
4.8 Działania niepożądane
Klasyfikacja częstotliwości występowania działań
niepożądanych:
Bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt
często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do
<1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (nie
można ocenić częstości na podstawie dostępnych
danych).
 Zaburzenia układu immunologicznego
Nie znana: reakcje nadwrażliwości.
 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Nie znana: podrażnienie okołowierzchołkowe,
powodujące nasilenie się objawów zapalenia ozębnej. 
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne
jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.
Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku
korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.
Osoby należące do fachowego personelu medycznego
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania
niepożądane za pośrednictwem Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.:  + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
4.9 Przedawkowanie
Nie opisano przypadków przedawkowania.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości  farmakodynamiczne
grupa farmakoterapeutyczna: Przewód pokarmowy
i metabolizm, preparaty stomatologiczne. 
Kod ATC: A01 A
Metronidazol jest środkiem przeciwbakteryjnym,
pochodną imidazolu, który działa na bakterie
beztlenowe.
Zakres działania przeciwbakteryjnego
Stężenia graniczne dla bakterii wrażliwych (S)
i umiarkowanie wrażliwych oraz umiarkowanie
wrażliwych i opornych (R) wynoszą  odpowiednio: 
S ≤ 4 mg/l i R > 4 mg/ l.
Częstość występowania nabytej oporności wśród
wybranych szczepów różni się w zależności od
położenia geograficznego i czasu. Informacje

o rozpowszechnieniu oporności na danym terenie są
przydatne, szczególnie w przypadku leczenia ciężkich
zakażeń. Te informacje dają tylko ogólne wskazówki
o prawdopodobieństwie oporności (lub jej braku) bakterii
na dany antybiotyk. 
5.2 Właściwości  farmakokinetyczne
Nie są dostępne informacje dotyczące właściwości
farmakokinetycznych produktu gRINAZOLE. Nie można
jednak wykluczyć częściowego wchłaniania ogólnego
metronidazolu po jego zastosowaniu w postaci pasty
podawanej dokanałowo.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Brak danych.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Propylu parahydroksybenzoesan (E216)
Metylu parahydroksybenzoesan (E218)
glicerolu monostearynian
glicerol

6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
2 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas
przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tuba wielowarstwowa z HDPE (polietylen o wysokiej
gęstości), zamykana białą polipropylenową zakrętką,
zawierająca 4,5 g pasty.
Pudełko tekturowe zawierające jedną tubę.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące
usuwania i przygotowania leku do stosowania
Nie dotyczy.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
FRANCJA

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU
R/6333
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA
DOPUSZCZENIE  DO OBROTU/ DATA
PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu: 24.07.1995 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24.12.2014 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA  TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
2015-07-22

SCANDONEST 30 mg/ml
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
SCANDONEST 30 mg/ml,  roztwór do wstrzykiwań
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 ml roztworu do wstrzykiwania zawiera 30 mg
mepiwakainy chlorowodorku.
Substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu
wodorotlenek
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do wstrzykiwań
Przezroczysty, bezbarwny roztwór

••••••
Charakterystyka produktu leczniczego 
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••••••
Charakterystyka produktu leczniczego

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Znieczulenie miejscowe w stomatologii podczas
krótkotrwałych zabiegów.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania 
Należy zastosować najmniejszą ilość roztworu, która
pozwoli na skuteczne znieczulenie.
Dawka powinna być dostosowana do wieku, masy ciała
i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
Dawkowanie:
Dorośli:
Zalecana dawka lecznicza:
54 mg mepiwakainy chlorowodorku
Maksymalna zalecana dawka:
300 mg mepiwakainy chlorowodorku
Dawka powinna być zmniejszona u pacjentów
z zaburzeniami wątroby i nerek. Patrz punkt. 5.2. CHPL
Dzieci
Dzieci w wieku od 4 lat.
Zalecana dawka lecznicza:
Ilość, która ma być wstrzyknięta, powinna być
uzależniona od wieku i masy ciała dziecka, a także
rodzaju zabiegu.
Średnia dawka wynosi 0,75 mg mepiwakainy
chlorowodorku na kilogram masy ciała, co odpowiada
0,025ml.
Scandonest 30 mg/ml, roztworu do wstrzykiwań na
kilogram masy ciała.
Maksymalna zalecana dawka:
Nie przekraczać 3 mg mepiwakainy chlorowodorku na
kilogram masy ciała,co odpowiada 0,1 ml Scandonest
30 mg/ml, roztworu do wstrzykiwań na kilogram masy
ciała). Dzieci poniżej 4 lat - patrz punkt 4.3 CHPL.
Sposób podania:
Wstrzyknięcie miejscowe (przewodowe lub nasiękowe). 
Do znieczulania wyłącznie w stomatologii.
Aby uniknąć wstrzyknięcia donaczyniowego, zawsze
należy wykonać kontrolną aspirację przynajmniej
w dwóch pozycjach (obrót igły o 180°). Negatywny wynik
aspiracji nie wyklucza jednak całkowicie ryzyka
niezamierzonego wstrzyknięcia donaczyniowego.
Szybkość wstrzykiwania nie powinna przekraczać 1 ml
na minutę.
Większości reakcji ogólnych, będących rezultatem
przypadkowego wstrzyknięcia donaczyniowego, można
uniknąć stosując właściwą technikę wstrzykiwania; po
wykonaniu próbnej aspiracji należy wolno wstrzyknąć
0,1-0,2 ml roztworu, a następnie wolno podać pozostałą
część dawki, jednak nie wcześniej niż po upływie
30 sekund do 1 minuty.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające typu
amidowego,
Nadwrażliwość na substancję aktywną leku lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą z wymienionych
w punkcie 6.1.
Stosowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami
przewodzenia przedsionkowo- komorowego, nie
wyrównanymi przy pomocy wszczepionego rozrusznika,
Nieleczona padaczka,
Napady ostrej porfirii,
Dzieci w wieku poniżej 4 lat 
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
dotyczące stosowania 
Ostrzeżenia
Pacjent powinien być poinformowany,  iż znieczulenie

może zwiększać ryzyko uszkodzenia warg, języka, błony
śluzowej lub podniebienia miękkiego. Dlatego należy
unikać jedzenia aż do całkowitego ustąpienia działania
znieczulającego.
Nie należy wstrzykiwać środków miejscowo
znieczulających do miejsc objętych zakażeniem.
Sportowcy powinni być ostrzeżeni, że produkt zawiera
substancję czynną, która może wywołać pozytywny
wynik testów antydopingowych.
Środki ostrożności dotyczące stosowania
Stomatologiczne środki miejscowo znieczulające
zawierają duże stężenia substancji czynnych. W związku
z tym, ich szybkie wstrzyknięcie pod dużym ciśnieniem
może spowodować powikłania nawet po wstrzyknięciu
niewielkiej ilości (patrz punkt 4.9). Ryzyko takich
powikłań jest szczególnie duże w przypadku
niezamierzonego wstrzyknięcia do naczynia
krwionośnego, ponieważ lek może przemieszczać się do
tkanek niezgodnie z przeznaczeniem. Wstrzyknięcie do
tętnicy w obrębie głowy i szyi skutkuje wyższym
stężeniem leku docierającego do mózgu niż
w przypadku wstrzyknięcia dożylnego. Aby zredukować
ryzyko wstrzyknięcia donaczyniowego zaleca się
staranne wykonanie aspiracji przed wstrzyknięciem.
W przypadku wstrzyknięcia bezpośrednio do splotu
nerwowego istnieje ryzyko, iż w wyniku wysokiego
ciśnienia lek może być rozprowadzany w odwrotnym
kierunku wzdłuż nerwu. Aby uniknąć wstrzyknięcia
bezpośrednio do splotu nerwowego i zabezpieczyć nerw
przed uszkodzeniem w związku z blokadą nerwu,
zawsze należy ostrożnie wycofać igłę, gdy podczas
wstrzykiwania wystąpi parestezja.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z blokiem
przedsionkowo-komorowym serca drugiego lub trzeciego
stopnia, ponieważ miejscowe leki znieczulające mogą
zmniejszać przewodnictwo mięśnia sercowego.
Specjalnej troski wymagają również starsi pacjenci
z wysokim lub nie leczonym nadciśnieniem, ciężkimi
chorobami serca, silną niedokrwistością, z poważnym
upośledzeniem czynności wątroby i nerek lub będący
w złym stanie ogólnym.
Stosowanie mepiwakainy wymaga:
- przeprowadzenia wywiadu w zakresie historii choroby

i równocześnie przyjmowanych leków,
- wykonania próbnego wstrzyknięcia 5 do 10% dawki

w przypadku ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych,
- wolnego wstrzykiwania i ostrożnej, kilkukrotnej aspiracji

w celu uniknięcia wstrzyknięcia donaczyniowego,
- prowadzenia rozmowy z pacjentem,
- posiadania odpowiedniego wyposażenia do resuscytacji

(w szczególności źródła tlenu), jak również leków
- przeciwdrgawkowych (benzodiazepin lub

barbituranów), leków zwiotczających mięśnie, atropiny
i leków kurczących

- naczynia lub adrenaliny w przypadku ciężkich reakcji
alergicznych lub anafilaktycznych.

Monitorowanie należy zwiększyć u pacjentów z
zaburzeniami krzepliwości krwi lub przyjmujących leki
przeciwzakrzepowe (monitorowanie wskaźnika INR).
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje
interakcji
Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego
podawania mepiwakainy z lekami mającymi podobną
budowę chemiczną do leków miejscowo znieczulających
(np. leki antyarytmiczne klasy IB), ponieważ możliwe jest
sumowanie się ich działań toksycznych.

Długoterminowe lub przewlekłe stosowanie leków
antyarytmicznych, leków psychotropowych lub leków
przeciwdrgawkowych oraz spożywanie alkoholu może
zmniejszyć wrażliwość na środki znieczulające. W takim
przypadku wystarczające powinno być zwiększenie
dawki lub dłuższe odczekanie na wystąpienie efektu.
Szczególnie ostrożnie należy ustalić dawkę leku
w przypadku jednoczesnego stosowania leków
działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy,
ponieważ ich działanie może mieć charakter addytywny.
Środki miejscowo znieczulające mogą uwalniać jony
metali ciężkich z niektórych typów roztworów
odkażających. 
W przypadku stosowania tych rodzajów roztworów
odkażających, przed zastosowaniem środków
znieczulających należy podjąć szczególne środki
ostrożności. Uwolnione jony mogą powodować
miejscowe podrażnienie i obrzęk.
Stosowanie heparyny,  niesteroidowych leków
przeciwzapalnych oraz środków krwiozastępczych
(dekstran) może zwiększyć krwawienie występujące po
wstrzyknięciu środka znieczulającego miejscowo.
4.6 Płodność, ciąża i laktacja
Ciąża:
Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań
produktu w okresie ciąży nie wynika szkodliwe działanie
mepiwakainy na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/
noworodka. Do chwili obecnej brak jest innych istotnych
danych epidemiologicznych. Potencjalne zagrożenie dla
człowieka nie jest znane. Należy zachować ostrożność
w przypadku przepisywania leku  kobietom w ciąży.
Karmienie piersią:
Mepiwakaina przenika do mleka matki.  Jednakże  lek
Scandonest 30 mg/ml stosowany w dawkach
leczniczych nie wywołuje działań niepożądanych
u karmionego dziecka. 
Lek Scandonest 30 mg/ml może być stosowany u kobiet
karmiących piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn
Lek Scandonest30 mg/ml ma niewielki lub umiarkowany,
przejściowy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i koordynację ruchową.
4.8 Działania niepożądane
Działania niepożądane, dla których wykazano ścisły
związek z działaniem środka do znieczulenia
miejscowego, zdarzają się u mniej niż jednego pacjenta
na 1000 leczonych. Jednakże reakcje fizjologiczne
wynikające z zahamowania przewodnictwa nerwowego
zdarzają się często, lecz różnią się w istotny sposób
w zależności od typu zastosowanego znieczulenia
przewodowego.
Objawy względnego przedawkowania (np.
spowodowane przypadkowym wstrzyknięciem
donaczyniowym) lub bezwzględnego przedawkowania
mogą być poważne i muszą być brane pod uwagę (patrz
także punkt 4.9).
Działania niepożądane uszeregowano według częstości
ich występowania. 
Rzadko
(<1/1000) Zaburzenia układu nerwowego: 

Utrata przytomności i drgawki
(w przypadku przedawkowania
względnego lub bezwzględnego).
Obserwowano objawy neurologiczne
(wrażenie drętwienia, przetrwałe
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parestezje i inne zaburzenia czuciowe).
Nie ustalono ostatecznie, w jakim stopniu
objawy te zależą od techniki wstrzyknięcia
(np. wstrzyknięcie do splotu nerwowego),
a w jakim stopniu od zastosowanego
środka znieczulającego.
Zaburzenia serca i zaburzenia naczyń: 
Zmniejszenie kurczliwości mięśnia
sercowego i zatrzymanie akcji serca
(w przypadku przedawkowania
względnego lub bezwzględnego).
Zaburzenia ogólne: 

Reakcje nadwrażliwości (wysypka, rumień, świąd,
obrzęk języka, warg lub gardła), a w najcięższych
przypadkach wstrząs anafilaktyczny.
Methemoglobinemia.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne
jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.
Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku
korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.
Osoby należące do fachowego personelu medycznego
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania
niepożądane za pośrednictwem Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel: 22 4921301, 
faks: 22 4921309, 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
4.9 Przedawkowanie
Toksyczność:
Objawy toksyczności mogą wystąpić przy stężeniach
leku w osoczu wynoszącym 5-6 mg/l lub wyższych,
natomiast drgawki - przy stężeniu 10 mg/l lub wyższym.
Nadmierne stężenia w osoczu mogą być spowodowane
przypadkowym donaczyniowym wstrzyknięciem środka
znieczulającego lub złym stanem ogólnym pacjenta. 
Doświadczenie dotyczące przedawkowania jest
ograniczone. Dożylne podanie 300 mg dziecku w wieku
8 lat, (o masie ciała około 25 kg) spowodowało
wystąpienie drgawek.
Przedawkowanie względne
Do przedawkowania względnego dochodzi, gdy środek
do znieczulenia miejscowego zostanie wstrzyknięty
przypadkowo do naczynia krwionośnego (na przykład,
jeśli przypadkowo zostanie wprowadzony do małej
tętnicy w górnej połowie ciała i w sposób niezamierzony
dotrze do mózgu). W takiej sytuacji mogą wystąpić
objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego,
którym mogą towarzyszyć drgawki, nawet w przypadku
dawki, która w innych okolicznościach nie jest uważana
za toksyczną. 
Przedawkowanie bezwzględne
Przedawkowanie bezwzględne charakteryzuje się
głównie wystąpieniem działań niepożądanych ze strony
ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-
naczyniowego.
Toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowym
(CNS) rozwija się stopniowo, a stopień ciężkości
poszczególnych objawów i reakcji stopniowo ulega
zaostrzeniu.
Początkowo objawy obejmują pobudzenie, uczucie
zatrucia, wrażenie drętwienia warg i języka, parestezje
wokół ust, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i słuchu

oraz szum w uszach. Jeśli objawy te obserwuje się
podczas wstrzykiwania, są one sygnałem
ostrzegawczym, a wstrzykiwanie powinno być
natychmiast przerwane. Trudności w wysławianiu się,
sztywnienie mięśni i drgawki są znacznie cięższymi
objawami i poprzedzają drgawki uogólnione. Nie należy
mylić tych objawów z reakcją nerwicową. Następnie
może dojść do utraty przytomności i wystąpienia
napadów drgawek typu grand mal, trwających od kilku
sekund do kilku minut. Podczas napadów drgawek
gwałtownie dochodzi do niedoboru tlenu i nadmiaru
dwutlenku węgla, co jest wynikiem zwiększonej
aktywności mięśni i niedostatecznego dostarczania tlenu
do płuc. W ciężkich przypadkach może dojść do
zatrzymania oddechu. Kwasica zaostrza toksyczne
działanie środków do znieczulenia miejscowego.
Powrót do zdrowia uzależniony jest od metabolizmu
środka do znieczulenia miejscowego i dystrybucji
z ośrodkowego układu nerwowego do innych tkanek.
Może nastąpić nawet natychmiast, pod warunkiem, iż nie
została wstrzyknięta bardzo duża ilość leku.
Zazwyczaj zaburzenia serca i zaburzenia naczyń
stwarzają groźniejszą sytuację. Zmniejszenie ciśnienia
krwi, bradykardia i zatrzymanie akcji serca mogą być
wynikiem dużego układowego stężenia środka
miejscowo znieczulającego. Objawy te są zwykle
poprzedzane objawami toksyczności ze strony
ośrodkowego układu nerwowego, o ile pacjent nie został
wprowadzony w znieczulenie ogólne lub nie otrzymał
silnych środków uspokajających z grupy benzodiazepin
lub barbituranów. Należy jednak pamiętać, że
zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego często
nasila zahamowanie układu współczulnego, czego
skutkiem jest zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
i możliwość wystąpienia bradykardii. 
Leczenie powikłań:
Jeśli wystąpią objawy ostrej toksyczności
ogólnoustrojowej, należy natychmiast przerwać
podawanie środka miejscowo znieczulającego. Leczenie
musi być ukierunkowane na szybkie zatrzymanie
napadów drgawek oraz zapewnienie odpowiedniego
nasycenia tlenem i utrzymanie krążenia. Tlen zawsze
jest podawany w trakcie wentylacji kontrolowanej (jeśli
konieczne). W przypadku drgawek podaje się diazepam.
W przypadku zatrzymania akcji serca należy
natychmiast wykonać masaż serca. Istotne jest również
leczenie kwasicy, jeśli wystąpi. 
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
grupa farmakoterapeutyczna: środki miejscowo
znieczulające, amidy, mepiwakaina, mieszaniny
ATC kod: N01BB03
Produkt leczniczy Scandonest  30 mg/ml zawiera
mepiwakainę, która należy do amidowych środków
miejscowo znieczulających. Mepiwakaina hamuje
odwracalnie przewodnictwo impulsów nerwowych
wzdłuż włókien nerwowych poprzez oddziaływanie na
transport jonowy przez błonę komórkową.
Mepiwakaina charakteryzuje się natychmiastowym
działaniem, dużą skutecznością znieczulenia i niską
toksycznością. Przy znieczuleniu nerwów obwodowych,
działanie mepiwakainy występuje po 2-4 minutach od
wstrzyknięcia. Czas trwania znieczulenia jest
uzależniony od stopnia unaczynienia i szybkości
przenikania do naczyń krwionośnych. 
Scandonest 30 mg/ml wywołuje szybkie, trwające 

20 - 30 minut znieczulenie w przypadku znieczulenia
nasiękowegoi 1-2 godziny w przypadku znieczulenia
przewodowego. 
Z uwagi na brak środka zwężającego naczynia, możliwe
jest utrzymanie zbliżonej do obojętnej wartości pH
roztworu. 
5.2 Właściwości farmakokinetyczne 
Wchłanianie środków miejscowo znieczulających
uzależnione jest od właściwości fizyko-chemicznych
(np. rozpuszczalność w tłuszczach), farmakologicznych
(np. działanie rozszerzające naczynia), jak również od
unaczynienia miejsca wstrzyknięcia.
Dostępność biologiczna w miejscu wstrzyknięcia wynosi
100%.
Mepiwakaina osiąga maksymalne stężenie w osoczu po
30 - 60 minutach.
Stopień wiązania mepiwakainy z białkami osocza wynosi
60-78% (głównie z kwasem alfa glikoproteinowym).
Mepiwakaina ulega dystrybucji do wszystkich tkanek.
Największe stężenia osiąga w płucach, sercu i mózgu.
Mepiwakaina przenika przez barierę łożyska na drodze
dyfuzji. Stosunek stężenia mepiwakainy w osoczu matki
do stężenia w osoczu płodu wynosi 0,4- 0,8.
Okres półtrwania mepiwakainy w osoczu krwi wynosi 
2-3 godziny u dorosłych i 9 godzin u noworodków.
Klirens amidów uzależniony jest od przepływu krwi przez
wątrobę. Okres półtrwania jest wydłużony, jeśli u
pacjenta występują zaburzenia wątroby i (lub) mocznica.
Mepiwakaina metabolizowana jest głównie poprzez
utlenianie w wątrobie. Metabolity wydalane są głównie
z żółcią, a 99% ulega sprzęganiu z kwasem
glukuronowym.  Następnie metabolity ulegają
wchłanianiu zwrotnemu i wydalane są z moczem.
Wartość pH moczu ma wpływ na wydalanie metabolitów.
U dorosłych tylko 3-5% mepiwakainy wydala się w stanie
niezmienionym, natomiast u noworodków około 40%.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że
mepiwakaina jest dobrze tolerowana.
W badaniach mutagenności, w teście mutacji
powrotnych na bakteriach (test Ames’a) i w teście
mikrojądrowym u myszy, stwierdzono, że mepiwakaina
nie wywiera działania mutagennego. 
Tak jak w przypadku innych środków miejscowo
znieczulających o budowie amidowej, substancja czynna
w dużych dawkach może wywierać działanie toksyczne
na ośrodkowy układ nerwowy i  na układ sercowo-
naczyniowy (patrz punkt 4.8. Działania niepożądane.)
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Sodu chlorek
Sodu wodorotlenek 
Woda do wstrzykiwań.
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Produktu  nie wolno mieszać z innymi produktami
leczniczymi  przeznaczonymi do wstrzykiwania.
6.3 Okres ważności
3 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas
przechowywania
Przechowywać w miejscu niedostęonym i niewidocznym
dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie
zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.

••••••
Charakterystyka produktu leczniczego 
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6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Wkłady ze szkła typu I z gumowym korkiem i
z gumowym tłokiem.
Tekturowe pudełko  zawiera 50  wkładów o pojemności
1,8 ml
6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące
usuwania i przygotowywania produktu leczniczego
do stosowania 
Wkład przeznaczony jest do jednorazowego
zastosowania. 
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego
odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi
przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Septodont
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
FRANCJA
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU
R/3031
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA
PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data pierwszego pozwolenia: 18.08.1989 r.
Data ostatniego przedłużenia: 29.12.2014 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ
ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
LECZNICZEGO
2014-12-29

SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 100 000 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 100 000
(40 mg+0,01mg) /ml, roztwór do wstrzykiwań
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 ml roztworu zawiera 40 mg artykainy chlorowodorku
(Articaini hydrochloridum) i 0,01mg adrenaliny
(Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu.
1 wkład o pojemności 1,8 ml zawiera 
72 mg artykainy chlorowodorku (Articaini
hydrochloridum)
i 0,018 mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci
adrenaliny winianu, Substancja pomocnicza o znanym
działaniu: sodu pirosiarczyn (E 223).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do wstrzykiwań
Przezroczysty, bezbarwny roztwór
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Znieczulenie miejscowe w stomatologii w
skomplikowanych zabiegach.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Septanest z adrenaliną 1: 100 000 powinien być
stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających
wiedzę w zakresie technik wykonywania znieczulenia
miejscowego i jego powikłań.
Sposób podania
Wstrzyknięcie miejscowe (przewodowe lub nasiękowe)
Dawkowanie
1 wkład: 1,8 ml (72mg artykainy chlorowodorku)
Dorośli
1 wkład (72 mg) wystarcza do przeprowadzenia prostych

zabiegów. Wstrzyknięcie powinno być wykonane powoli
(około 1 ml/min).
Nie należy przekraczać dawki 7 mg chlorowodorku
artykainy na 1 kg masy ciała, co odpowiada objętości
6 ¾ wkładów dla pacjenta ważącego 70 kg.
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat. Maksymalna
dawka dla dzieci wynosi 7 mg/kg.
Zalecana dawka przy prostych zabiegach: 0,04 ml/kg
masy ciała. Odpowiada to objętości ½ wkładu dla dzieci
o masie ciała 20 kg i  objętości 1 wkładu dla dzieci
o masie ciała 40 kg.
Zalecane dawkowanie przy kompleksowych zabiegach:
0,07 ml/kg masy ciała. Odpowiada to objętości ¾ wkładu
dla dzieci o masie ciała 20 kg i objętości 1,5 wkładu dla
dzieci o masie ciała 40 kg.
W przypadku pacjentów osłabionych, w podeszłym
wieku lub ciężko chorych należy rozważyć zmniejszenie
dawki.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające.
Nadwrażliwość na substancje aktywne leku lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Septanest z adrenaliną1: 100 000 nie jest przeznaczony
dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
dotyczące stosowania
Artykaina może wywierać depresyjny wpływ na czynność
mięśnia sercowego i dlatego Septanest z adrenaliną
1: 100 000 powinien być ostrożnie stosowany
u pacjentów z blokiem serca.
Ze względu na zawartość adrenaliny Septanest
z adrenaliną1: 100 000 należy stosować ostrożnie
u pacjentów ze słabo kontrolowaną nadczynnością
tarczycy, nie leczonym nadciśnieniem, ostrą
niewydolnością układu sercowo-naczyniowego,
w szczególności z towarzyszącym częstoskurczem oraz
u pacjentów z cukrzycą.
Produkt zawiera sodu pirosiarczyn jako stabilizator
adrenaliny. Substancja ta może wywoływać lub nasilić
reakcje anafilaktyczne.
Septanest z adrenaliną1: 100 000 powinien być
stosowany ostrożnie również u pacjentów z astmą,
chorobami alergicznymi w wywiadzie lub
nadwrażliwością na leki oraz u pacjentów z ciężką
niewydolnością czynności wątroby.
W przypadku przedawkowania lub donaczyniowego
wstrzyknięcia leku mogą wystąpić działania toksyczne.
Ponieważ wstrzyknięcie do naczyń krwionośnych może
powodować poważne, szkodliwe działania uboczne,
bardzo ważne jest upewnienie się, czy podczas
wykonywania wstrzyknięcia igła nie została umieszczona
w naczyniu krwionośnym, 
Wstrzyknięcie do naczyń krwionośnych, zwłaszcza
w rejonie głowy lub szyi, może wywołać ciężkie
neurologiczne działania niepożądane. 
Septanest z adrenaliną 1: 100 000 nie powinien być
wstrzykiwany do miejsc objętych stanem zapalnym lub
zakażeniem.
Produkt leczniczy może dawać pozytywny wynik testów
antydopingowych przeprowadzanych u sportowców.
Istnieje ryzyko objęcia działaniem znieczulającym ust,
języka lub policzków, które może doprowadzić do
ugryzienia się przez pacjenta. Pacjenta należy
poinformować, aby unikał żucia gumy i spożywania

pokarmów do momentu ustąpienia efektu znieczulenia
i odzyskania czucia.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne
rodzaje interakcji
Należy zachować ostrożność stosując produkt Septanest
z adrenaliną 1: 100 000 u pacjentów przyjmujących leki
o budowie chemicznej podobnej do leków miejscowo
znieczulających, ponieważ może wystąpić addycyjne
działanie toksyczne.
Następujące połączenia mogą wymagać zmiany
dawkowania: leki blokujące receptory beta-
adrenergiczne, wziewne leki znieczulające, maprotylina,
nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
monoamin.
4.6 Płodność, ciąża i laktacja
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania
produktu leczniczego Septanest z adrenaliną 1: 100 000
u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach są
niewystarczające. Nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie
jest to bezwzględnie konieczne.
Brak jest informacji na temat przenikania leku do mleka
kobiecego, lecz ryzyko wpływu na dziecko jest mało
prawdopodobne przy zastosowaniu dawek leczniczych.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn
Przeprowadzone badania na zdrowych ochotnikach
wykazały, że artykaina nie ma wpływu na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, na
stopień skupienia uwagi, na czas reakcji na bodźce
wzrokowe, ani na koordynację ruchową. 
4.8 Działania niepożądane
Artykaina i adrenalina mogą osiągnąć we krwi takie
stężenia, które mogą prowadzić do wystąpienia
ogólnoustrojowych działań niepożądanych.
Działania niepożądane uszeregowano według częstości
ich występowania: 
często (>1/100 do >1/10), niezbyt często (>1/1000 do
<1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000).
Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko: reakcje alergiczne i w cięższych przypadkach
wstrząs anafilaktyczny.
Zaburzenia psychiczne
Rzadko: nerwowość, niepokój.
Zaburzenia układu nerwowego
Często: ból głowy, parestezja, hipostezja.
Rzadko: porażenie nerwu twarzowego, napady
padaczkowe, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja,
drżenia.
Zaburzenia oka
Rzadko: podwójne widzenie, rozszerzenie źrenicy,
opadanie powiek, zwężenie źrenicy i zapadnięcie gałki
ocznej.
Zaburzenia serca
Często: bradykardia, tachykardia.
Rzadko: zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego,
zatrzymanie serca.
Zaburzenia naczyniowe
Często: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.
Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.
Zaburzenia żołądka i jelit
Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka.
Zaburzenia skóry 
Często: obrzęk twarzy.
Niezbyt często: świąd.
Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, martwica tkanek.
Po wstrzyknięciu artykainy może dojść do wydłużonego
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przerwania przewodnictwa nerwowego. Zdolność czucia
powraca zwykle w ciągu 8 tygodni.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne
jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.
Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku
korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.
Osoby należące do fachowego personelu medycznego
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania
niepożądane za pośrednictwem Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.:  + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
4.9 Przedawkowanie
Większość działań niepożądanych wywołanych przez
środki miejscowo znieczulające jest wynikiem
przedawkowania. Przedawkowanie w stomatologii jest
często spowodowane przypadkowym wstrzyknięciem
donaczyniowym.
Przedawkowanie względne
W przypadku podania donaczyniowego, nawet przy
małych dawkach mogą wystąpić objawy ze strony
ośrodkowego układu nerwowego. Mogą wystąpić
drgawki.
Przedawkowanie bezwzględne
Przy zastosowaniu zbyt dużej dawki mogą wystąpić
działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu
nerwowego i układu sercowo-naczyniowego.
Z powodu przypadkowego wstrzyknięcia
donaczyniowego, mogą wystąpić następujące objawy ze
strony ośrodkowego układu nerwowego: parestezja
wokół ust, niewyraźne widzenie, uczucie zatrucia,
zaburzenia słuchu, niepokój, ucisk w klatce piersiowej
i czołowej okolicy głowy, drgania mięśni, a także obrzęk
języka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek
z wymienionych objawów należy natychmiast przerwać
wstrzykiwanie, aby uniknąć wystąpienia działania
toksycznego. Jeśli zaburzenia ze strony ośrodkowego
układu nerwowego nie ustąpią, może nastąpić utrata
przytomności, drgawki uogólnione i zatrzymanie
oddychania.
Kwasica zaostrza objawy zatrucia.
Jeśli występują objawy niepożądane ze strony układu
sercowo-naczyniowego, to zazwyczaj należą one do
późniejszych objawów zatrucia. Jeśli dojdzie do
szybkiego, donaczyniowego podania leku, jego duże
stężenia w naczyniach wieńcowych mogą doprowadzić
do głębokiej depresji mięśnia sercowego z możliwym
zatrzymaniem akcji serca. W takim przypadku
zaburzenia krążenia mogą pojawić się jako niezależne
objawy niepożądane lub mogą poprzedzać wystąpienie
objawów niepożądanych ze strony ośrodkowego układu
nerwowego.
Leczenie powikłań
Jeśli wystąpią objawy zatrucia należy natychmiast
przerwać wstrzykiwanie leku Septanest z adrenaliną
1:100 000. 
Natychmiast należy podać tlen, w razie konieczności
również zapewnić oddech wspomagany. 
Jeśli drgawki nie ustąpią samoistnie w ciągu 
15-20 sekund, należy podać dożylnie lek
przeciwdrgawkowy (np. diazepam 5 do 10 mg lub

tiopental 100 do 150 mg). Konieczne może być
zastosowanie środków zwiotczających mięśnie, ale ich
podanie wymaga zastosowania intubacji dotchawiczej.
Niedociśnienie i (lub) rzadkoskurcz można leczyć
poprzez dożylne podanie efedryny w dawce 5 do10 mg.
W przypadku zatrzymania pracy serca niezbędna jest
natychmiastowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Zalecane jest podawanie adrenaliny (epinefryny)
w dawce 1 mg dożylnie co 3-5 min i atropiny w dawce
1 mg dożylnie co 3-5 min (maksymalna dawka wynosi
0,04 mg/kg masy ciała). Kwasica wymaga leczenia.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
grupa farmakoterapeutyczna: środki miejscowo
znieczulające, amidy, artykaina , mieszaniny
Kod ATC: N01BB58
Septanest z adrenaliną1: 100 000 zawiera artykainę,
która jest amidowym środkiem miejscowo
znieczulającym.
Artykaina czasowo blokuje przewodnictwo impulsów we
włóknach nerwowych dzięki wpływowi na transport
jonów w błonach komórkowych. Artykaina charakteryzuje
się szybkim i silnym działaniem oraz małą
toksycznością.
Artykaina zawarta w produkcie leczniczym Septanest
z adrenaliną 1:100 000 wywołuje natychmiastowe
znieczulenie, utrzymujące się 15 - 30 minut przy podaniu
nasiękowym.
Adrenalina dodana do roztworu wydłuża czas trwania
znieczulenia do około 75 minut i zmniejsza ryzyko
wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku znieczulania
obszarów mocno unaczynionych.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Po podśluzówkowym wstrzyknięciu do jamy ustnej
roztworu artykainy zawierającego adrenalinę 1: 200 000,
maksymalne stężenie artykainy było osiągane w ciągu
30 minut od wstrzyknięcia. Po wstrzyknięciu zawartości
całego wkładu (1,8 ml) osobie dorosłej, maksymalne
stężenie w osoczu [wartość średnia (SD)] wynosiło
380(165) ng/mL. 
Około 2% wstrzykiwanej dawki leku, wydalane jest
z moczem w stanie niezmienionym, co wskazuje, że
artykaina jest głównie eliminowana poprzez metabolizm.
Uzyskane dane wskazują, że kwas artykainowy powstaje
nie tylko w wyniku hydrolizy w osoczu krwi przy udziale
esteraz, lecz także w wątrobie przy udziale enzymów
CyP450. Zidentyfikowano również glukuronian kwasu
artykainowego. Wyznaczony klirens wyniósł 1900 do
2300 ml/min, a czas półtrwania około 1,6 - 1,8 godziny.
Objętość dystrybucji wynosi 4-5 L/kg, a wiązanie
z białkami 89%.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Brak dodatkowych danych przedklinicznych mających
znaczenie dla bezpieczeństwa klinicznego poza tymi,
które zostały zawarte w innych punktach Charakterystyki
Produktu Leczniczego.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Sodu chlorek
Disodu edetynian
Sodu pirosiarczyn (E 223)
Sodu wodorotlenek
Woda do wstrzykiwań
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności
2 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas
przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie
zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Wkłady ze szkła typu I z gumowym korkiem i gumowym
tłokiem.
Tekturowe pudełko zawiera 50 wkładów o pojemności
1,8 ml
6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące
usuwania i innego zastosowania
Wkład przeznaczony jest do jednorazowego
zastosowania. 
Jeśli tylko część zawartości wkładu została zużyta,
pozostałość należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi
przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
SEPTODONT
58, rue du Pont Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Francja
8. NUMER  POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU
Pozwolenie nr R/ 6793
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA
PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data pierwszego pozwolenia: 02.09.1996 r.
Data ostatniego przedłużenia: 
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ
ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
LECZNICZEGO
04.12.2014

SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 200 000 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 200 000
(40 mg+0,005mg) /ml, roztwór do wstrzykiwań
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 ml roztworu zawiera 40 mg artykainy chlorowodorku
(Articaini hydrochloridum) i 0,005mg adrenaliny
(Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu.
1 wkład o pojemności 1,8 ml zawiera 
72 mg artykainy chlorowodorku (Articaini
hydrochloridum)
i 0,009 mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci
adrenaliny winianu, Substancja pomocnicza o znanym
działaniu: sodu pirosiarczyn (E 223).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do wstrzykiwań
Przezroczysty, bezbarwny roztwór
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Znieczulenie miejscowe w stomatologii w mniejszych
zabiegach.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Septanest z adrenaliną 1: 200 000 powinien być
stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających
wiedzę w zakresie technik wykonywania znieczulenia
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miejscowego i jego powikłań.
Sposób podania
Wstrzyknięcie miejscowe (przewodowe lub nasiękowe)
Dawkowanie
1 wkład: 1,8 ml (72mg artykainy chlorowodorku)
Dorośli
1 wkład (72 mg) wystarcza do przeprowadzenia prostych
zabiegów. Wstrzyknięcie powinno być wykonane powoli
(około 1 ml/min).
Nie należy przekraczać dawki 7 mg chlorowodorku
artykainy na 1 kg masy ciała, co odpowiada objętości
6 ¾ wkładów dla pacjenta ważącego 70 kg.
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat. Maksymalna
dawka dla dzieci wynosi 7 mg/kg.
Zalecana dawka przy prostych zabiegach: 0,04 ml/kg
masy ciała. Odpowiada to objętości ½ wkładu dla dzieci
o masie ciała 20 kg i  objętości 1 wkładu dla dzieci
o masie ciała 40 kg.
Zalecane dawkowanie przy kompleksowych zabiegach:
0,07 ml/kg masy ciała. Odpowiada to objętości ¾ wkładu
dla dzieci o masie ciała 20 kg i objętości 1,5 wkładu dla
dzieci o masie ciała 40 kg.
W przypadku pacjentów osłabionych, w podeszłym
wieku lub ciężko chorych należy rozważyć zmniejszenie
dawki.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające.
Nadwrażliwość na substancje aktywne leku lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Septanest z adrenaliną1: 200 000 nie jest przeznaczony
dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
dotyczące stosowania
Artykaina może wywierać depresyjny wpływ na czynność
mięśnia sercowego i dlatego Septanest z adrenaliną
1:200 000 powinien być ostrożnie stosowany
u pacjentów z blokiem serca.
Ze względu na zawartość adrenaliny Septanest
z adrenaliną1: 200 000 należy stosować ostrożnie
u pacjentów ze słabo kontrolowaną nadczynnością
tarczycy, nie leczonym nadciśnieniem, ostrą
niewydolnością układu sercowo-naczyniowego,
w szczególności z towarzyszącym częstoskurczem oraz
u pacjentów z cukrzycą.
Produkt zawiera sodu pirosiarczyn jako stabilizator
adrenaliny. Substancja ta może wywoływać lub nasilić
reakcje anafilaktyczne.
Septanest z adrenaliną1: 200 000 powinien być
stosowany ostrożnie również u pacjentów z astmą,
chorobami alergicznymi w wywiadzie lub
nadwrażliwością na leki oraz u pacjentów z ciężką
niewydolnością czynności wątroby.
W przypadku przedawkowania lub donaczyniowego
wstrzyknięcia leku mogą wystąpić działania toksyczne.
Ponieważ wstrzyknięcie do naczyń krwionośnych może
powodować poważne, szkodliwe działania uboczne,
bardzo ważne jest upewnienie się, czy podczas
wykonywania wstrzyknięcia igła nie została umieszczona
w naczyniu krwionośnym, 
Wstrzyknięcie do naczyń krwionośnych, zwłaszcza
w rejonie głowy lub szyi, może wywołać ciężkie
neurologiczne działania niepożądane. 
Septanest z adrenaliną 1: 200 000 nie powinien być
wstrzykiwany do miejsc objętych stanem zapalnym lub

zakażeniem.
Produkt leczniczy może dawać pozytywny wynik testów
antydopingowych przeprowadzanych u sportowców.
Istnieje ryzyko objęcia działaniem znieczulającym ust,
języka lub policzków, które może doprowadzić do
ugryzienia się przez pacjenta. Pacjenta należy
poinformować, aby unikał żucia gumy i spożywania
pokarmów do momentu ustąpienia efektu znieczulenia
i odzyskania czucia.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne
rodzaje interakcji
Należy zachować ostrożność stosując produkt Septanest
z adrenaliną 1: 200 000 u pacjentów przyjmujących leki
o budowie chemicznej podobnej do leków miejscowo
znieczulających, ponieważ może wystąpić addycyjne
działanie toksyczne.
Następujące połączenia mogą wymagać zmiany
dawkowania: leki blokujące receptory beta-
adrenergiczne, wziewne leki znieczulające, maprotylina,
nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
monoamin.
4.6 Płodność, ciąża i laktacja
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania
produktu leczniczego Septanest z adrenaliną 1: 200 000
u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach są
niewystarczające. Nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie
jest to bezwzględnie konieczne.
Brak jest informacji na temat przenikania leku do mleka
kobiecego, lecz ryzyko wpływu na dziecko jest mało
prawdopodobne przy zastosowaniu dawek leczniczych.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn
Przeprowadzone badania na zdrowych ochotnikach
wykazały, że artykaina nie ma wpływu na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, na
stopień skupienia uwagi, na czas reakcji na bodźce
wzrokowe, ani na koordynację ruchową. 
4.8 Działania niepożądane
Artykaina i adrenalina mogą osiągnąć we krwi takie
stężenia, które mogą prowadzić do wystąpienia
ogólnoustrojowych działań niepożądanych.
Działania niepożądane uszeregowano według częstości
ich występowania: 
często (>1/100 do >1/10), niezbyt często (>1/1000 do
<1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000).
Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko: reakcje alergiczne i w cięższych przypadkach
wstrząs anafilaktyczny.
Zaburzenia psychiczne
Rzadko: nerwowość, niepokój.
Zaburzenia układu nerwowego
Często: ból głowy, parestezja, hipostezja.
Rzadko: porażenie nerwu twarzowego, napady
padaczkowe, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja,
drżenia.
Zaburzenia oka
Rzadko: podwójne widzenie, rozszerzenie źrenicy,
opadanie powiek, zwężenie źrenicy i zapadnięcie gałki
ocznej.
Zaburzenia serca
Często: bradykardia, tachykardia.
Rzadko: zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego,
zatrzymanie serca.
Zaburzenia naczyniowe
Często: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.
Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit
Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka.
Zaburzenia skóry 
Często: obrzęk twarzy.
Niezbyt często: świąd.
Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, martwica tkanek.
Po wstrzyknięciu artykainy może dojść do wydłużonego
przerwania przewodnictwa nerwowego. Zdolność czucia
powraca zwykle w ciągu 8 tygodni.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne
jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.
Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku
korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.
Osoby należące do fachowego personelu medycznego
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania
niepożądane za pośrednictwem Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.:  + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
4.9 Przedawkowanie
Większość działań niepożądanych wywołanych przez
środki miejscowo znieczulające jest wynikiem
przedawkowania. Przedawkowanie w stomatologii jest
często spowodowane przypadkowym wstrzyknięciem
donaczyniowym.
Przedawkowanie względne
W przypadku podania donaczyniowego, nawet przy
małych dawkach mogą wystąpić objawy ze strony
ośrodkowego układu nerwowego. Mogą wystąpić
drgawki.
Przedawkowanie bezwzględne
Przy zastosowaniu zbyt dużej dawki mogą wystąpić
działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu
nerwowego i układu sercowo-naczyniowego.
Z powodu przypadkowego wstrzyknięcia
donaczyniowego, mogą wystąpić następujące objawy ze
strony ośrodkowego układu nerwowego: parestezja
wokół ust, niewyraźne widzenie, uczucie zatrucia,
zaburzenia słuchu, niepokój, ucisk w klatce piersiowej
i czołowej okolicy głowy, drgania mięśni, a także obrzęk
języka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek
z wymienionych objawów należy natychmiast przerwać
wstrzykiwanie, aby uniknąć wystąpienia działania
toksycznego. Jeśli zaburzenia ze strony ośrodkowego
układu nerwowego nie ustąpią, może nastąpić utrata
przytomności, drgawki uogólnione i zatrzymanie
oddychania.
Kwasica zaostrza objawy zatrucia.
Jeśli występują objawy niepożądane ze strony układu
sercowo-naczyniowego, to zazwyczaj należą one do
późniejszych objawów zatrucia. Jeśli dojdzie do
szybkiego, donaczyniowego podania leku, jego duże
stężenia w naczyniach wieńcowych mogą doprowadzić
do głębokiej depresji mięśnia sercowego z możliwym
zatrzymaniem akcji serca. W takim przypadku
zaburzenia krążenia mogą pojawić się jako niezależne
objawy niepożądane lub mogą poprzedzać wystąpienie
objawów niepożądanych ze strony ośrodkowego układu
nerwowego.
Leczenie powikłań
Jeśli wystąpią objawy zatrucia należy natychmiast
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przerwać wstrzykiwanie leku Septanest z adrenaliną
1:200 000. 
Natychmiast należy podać tlen, w razie konieczności
również zapewnić oddech wspomagany. 
Jeśli drgawki nie ustąpią samoistnie w ciągu 
15-20 sekund, należy podać dożylnie lek
przeciwdrgawkowy (np. diazepam 5 do 10 mg lub
tiopental 100 do 150 mg). Konieczne może być
zastosowanie środków zwiotczających mięśnie, ale ich
podanie wymaga zastosowania intubacji dotchawiczej.
Niedociśnienie i (lub) rzadkoskurcz można leczyć
poprzez dożylne podanie efedryny w dawce 5 do10 mg.
W przypadku zatrzymania pracy serca niezbędna jest
natychmiastowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Zalecane jest podawanie adrenaliny (epinefryny)
w dawce 1 mg dożylnie co 3-5 min i atropiny w dawce
1 mg dożylnie co 3-5 min (maksymalna dawka wynosi
0,04 mg/kg masy ciała). Kwasica wymaga leczenia.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
grupa farmakoterapeutyczna: środki miejscowo
znieczulające, amidy, artykaina , mieszaniny
Kod ATC: N01BB58
Septanest z adrenaliną1: 200 000 zawiera artykainę,
która jest amidowym środkiem miejscowo
znieczulającym.
Artykaina czasowo blokuje przewodnictwo impulsów we
włóknach nerwowych dzięki wpływowi na transport jonów
w błonach komórkowych. Artykaina charakteryzuje się
szybkim i silnym działaniem oraz małą toksycznością.
Artykaina zawarta w produkcie leczniczym Septanest
z adrenaliną 1:200 000 wywołuje natychmiastowe
znieczulenie, utrzymujące się 15 - 30 minut przy podaniu
nasiękowym.
Adrenalina dodana do roztworu wydłuża czas trwania
znieczulenia do około 75 minut i zmniejsza ryzyko
wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku znieczulania obszarów mocno

unaczynionych.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Po podśluzówkowym wstrzyknięciu do jamy ustnej
roztworu artykainy zawierającego adrenalinę 1: 200 000,
maksymalne stężenie artykainy było osiągane w ciągu 30
minut od wstrzyknięcia. Po wstrzyknięciu zawartości
całego wkładu (1,8 ml) osobie dorosłej, maksymalne
stężenie w osoczu [wartość średnia (SD)] wynosiło
380(165) ng/mL. 
Około 2% wstrzykiwanej dawki leku, wydalane jest
z moczem w stanie niezmienionym, co wskazuje, że
artykaina jest głównie eliminowana poprzez metabolizm.
Uzyskane dane wskazują, że kwas artykainowy powstaje
nie tylko w wyniku hydrolizy w osoczu krwi przy udziale
esteraz, lecz także w wątrobie przy udziale enzymów
CyP450. Zidentyfikowano również glukuronian kwasu
artykainowego. Wyznaczony klirens wyniósł 1900 do
2300 ml/min, a czas półtrwania około 1,6 - 1,8 godziny.
Objętość dystrybucji wynosi 4-5 L/kg, a wiązanie
z białkami 89%.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Brak dodatkowych danych przedklinicznych mających
znaczenie dla bezpieczeństwa klinicznego poza tymi,
które zostały zawarte w innych punktach Charakterystyki
Produktu Leczniczego.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Sodu chlorek
Disodu edetynian
Sodu pirosiarczyn (E 223)
Sodu wodorotlenek
Woda do wstrzykiwań
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
2 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas
przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie
zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Wkłady ze szkła typu I z gumowym korkiem i gumowym
tłokiem.
Tekturowe pudełko zawiera 50 wkładów o pojemności
1,8 ml
6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące
usuwania i innego zastosowania
Wkład przeznaczony jest do jednorazowego
zastosowania. 
Jeśli tylko część zawartości wkładu została zużyta,
pozostałość należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi
przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
SEPTODONT
58, rue du Pont Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Francja
8. NUMER  POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU
Pozwolenie nr R/ 6794
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA
PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data pierwszego pozwolenia: 02.09.1996 r.
Data ostatniego przedłużenia: 
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ
ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
LECZNICZEGO
04.12.2014
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Charakterystyka produktu leczniczego 
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Ponad 85-letnie
doświadczenie

w opracowywaniu
i produkcji innowacyjnych

produktów dla
stomatologów

Nasze produkty zatwierdziło
150 rządowych agencji 

ds. zdrowia oraz
specjalistów stomatologów

na pięciu kontynentach.

Setki pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu

na całym świecie

Firma Septodont, od momentu jej założenia w 1932 roku przez Annie
i Nestora Schillerów, zajmuje się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją
szerokiej gamy najwyższej jakości produktów dla stomatologów.

Z uwagi na długą tradycję innowacji połączoną z wysoką jakością
produktów, zajmujemy pozycję lidera na rynku preparatów
farmaceutycznych dla stomatologii. Poczynając od ampułek ze środkami
do znieczulenia miejscowego, żeli do znieczuleń miejscowych, igieł
dentystycznych, przez proszki i pasty wypełniające, aż po innowacyjne
rozwiązania stomatologii odtwórczej, zaspokajamy potrzeby stomatologów
w zakresie kontroli bólu, endodoncji, stomatologii odtwórczej, kontroli
zakażeń i wielu innych.

Obecnie firma zatrudnia ponad 1 700 pracowników, którzy przyczyniają się
do polepszenia zdrowia i życia milionów ludzi na całym świecie.
Posiadamy siedem linii produkcyjnych we Francji, Ameryce Północnej 
i w Indiach, a także międzynarodową sieć dystrybucji, która spełnia
wymagania stomatologów w ponad 150 krajach. 

Stomatolodzy na całym świecie wiedzą, że mogą polegać na niezmiennie
wysokiej jakości naszych produktów. To właśnie dzięki ich zaufaniu, firma
Septodont zyskała pozycję światowego lidera w dziedzinie środków do
znieczuleń miejscowych. Każdego roku na całym świecie wykonuje się
blisko 500 milionów iniekcji* przy użyciu anestetyków firmy Septodont.
Spełniamy wymagania stomatologiczne krajów i kontynentów słynących
z najbardziej rygorystycznych kodeksów aptecznych, takich jak Europa,
Japonia i USA.

Produkty firmy Septodont zostały przetestowane i zatwierdzone przez
odpowiednie władze w każdym kraju, w którym zostały dopuszczone do
obrotu zgodnie z najbardziej wymagającymi normami krajowymi
i międzynarodowymi. 

A to oznacza, że każdy produkt Septodont został poddany setkom
procedur rejestracyjnych i certyfikacyjnych na całym świecie, co świadczy
o jego jakości i solidności. 

Klienci korzystający z produktu firmy Septodont mają pewność, że ich
wybór jest zgodny z ogólnoświatowymi wymaganiami zdrowotnymi
i bezpieczeństwa.

*wewnętrzne dane firmy Septodont
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Kontrola bólu
Odbudowa zębiny
Endodoncja
Protetyka i stomatologia 
zachowawcza
Chirurgia i periodontologia
Profilaktyka

Septodont Polska
Septodont Polska Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18 A
02-829 Warszawa
Polska

Tel: + 48 22 545 89 50

www.septodont.com.pl

Siedziba główna Septodont 
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur Cedex
FRANCE
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