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Natriumfluoride mondspoeling 0,05% FNA  
 
Voordat u of uw kind dit product gebruikt is het belangrijk dat u deze productinformatie goed 
doorleest. Vraag indien nodig uw apotheker of (huis-)arts om meer informatie of advies. 
 
Samenstelling 
Aqua, Methyparaben, Sodium Fluoride, Propylparaben. 
 
Toepassing en gebruik 
Ter voorkoming en/of bestrijding van tandbederf. Meet met de maatbeker de voorgeschreven 
hoeveelheid af, meestal tweemaal daags 15 ml, en spoel hiermee de mond. Stuw en zuig de 
vloeistof goed tussen de tanden en kiezen door en spuug de vloeistof daarna uit. NIET 
DOORSLIKKEN. 
 
Bijwerkingen 
Dit middel wordt meestal goed verdragen. Bij langdurig gebruik of te hoge doseringen 
ontstaan witte vlekjes op de tanden. Zeer zelden ontstaat overgevoeligheid. 
 
Zelden 

 Witte streepjes of vlekjes in het tandglazuur. Dit is onschuldig, maar ziet er niet mooi 
uit. Het ontstaat bij jonge kinderen wanneer er gedurende lange tijd te veel fluoride 
gebruikt wordt. Soms zijn de streepjes of vlekjes pas zichtbaar wanneer de blijvende 
tanden zijn doorgebroken. De tandarts kan proberen de vlekjes weg te werken door 
slijpen of door ze te maskeren. 

 
Zeer zelden 

 Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan galbulten, jeuk, roodheid, 
ontsteking van het mondslijmvlies en zweertjes in de mond. Stop dan met het 
gebruik. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het 
apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt. 

 
Deze mondspoeling is niet geschikt voor kleine kinderen, zij hebben de neiging het door te 
slikken. 
 
Indien u vermoedt overgevoelig te zijn voor één van de bestanddelen kunt u het beste 
contact opnemen met uw arts of apotheker. 
 
Gebruik met andere geneesmiddelen 
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend. 
 
Gebruik bij zwangerschap 
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, 
zonder nadelige gevolgen voor het kind. 
 
Gebruik bij borstvoeding 
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die 
borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind. 
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Houdbaarheid en bewaaradvies 
Ten minste houdbaar tot einde: zie etiket. Na deze datum kan de kwaliteit van het product 
niet meer gewaarborgd worden. 
Na openen: 6 maanden houdbaar.  
Bij kamertemperatuur bewaren.  
Buiten bereik van kinderen houden. 
Sluit de fles na gebruik goed af. 
 
Verkrijgbaarheid 
Dit middel is zonder recept bij de apotheek te verkrijgen. 
 
Aanvullende informatie 
LIVSANE 
Straatweg 2 
3604 BB Maarssen 
 
Dit product en bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze 
productinformatie dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van het 
advies van uw (huis-)arts. 


