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LIDOCAINE HCl ORALE GEL 
  

1 Werking en toepassingen 

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? 
De werkzame stof in Lidocaïne HCl orale gel is lidocaïne. 
 
Lidocaïne HCl orale gel maakt slijmvliezen plaatselijk gevoelloos en verlicht pijn. Het wordt gebruikt bij 
pijnlijke aandoeningen aan de slijmvliezen in de keel en/of slokdarm  
 
De werking begint na enkele minuten en houdt ongeveer een kwartier tot een half uur aan na het 
doorslikken van de gel. 
 

2 Bijwerkingen 

Op welke bijwerkingen moet ik letten? 
Behalve het gewenste effect kan dit middel soms bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen 
zijn wondjes in de mond, irritatie en overgevoeligheid. 
 
Soms 

 Wondjes door per ongeluk bijten op de verdoofde wang of tong. Dit kan met name gebeuren 
als een groot deel van de mondholte met de drank is verdoofd.  Door gedurende een uur na 
gebruik hiervan niet te eten kunt u deze bijtwondjes vermijden. 

 Irritatie van de slijmvliezen. Raadpleeg uw arts als dit aanhoudt. 
 
Zelden 

 Overgevoeligheid. Dit merkt u aan zwelling in de mond, roodheid of jeuk. Raadpleeg dan uw 
arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor lidocaïne. Het apotheekteam 
kan er op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt. 

 Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, 
koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat 
u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende 
middelen niet krijgt. 

 
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u 
andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 
 

3 Hoe, wanneer en hoelang? 

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? 
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. 
  
Hoe? 

 Bij pijn in de keel en/of slokdarm: slik de drank langzaam door. Na het doorslikken kunt u het 
best één uur wachten met eten en drinken. 

Wanneer? 

 Pijnlijke plekken in keel en/of slokdarm: voor een continu effect de doses zo goed mogelijk 
over de dag verdelen. 

 Voorafgaand aan onderzoek: uw arts of verpleegkundige vertelt u hoe lang van te voren u de 
orale gel moet gebruiken. 
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4 Dosis vergeten? 

Wat moet ik doen als ik als ik een dosis ben vergeten? 

 Pijnlijke plekken in de keel of slokdarm: breng het middel dan gewoon aan. 

 Voorafgaand aan onderzoek: als er nog voldoende tijd is voordat de ingreep plaatsvindt, kunt 
u de orale gel alsnog gebruiken. 

 
Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 

5 Autorijden, alcohol, voeding 

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan... 
  
Autorijden? 
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen. 
 
Alles eten en alcohol drinken? 

 Indien u de orale gel doorslikt, kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is 
uitgewerkt. U kunt zich anders verslikken of op uw wang of tong bijten. 

 

6 Wisselwerking 

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen? 
U kunt dit middel veilig gebruiken in combinatie met andere medicijnen. 
 

7 Zwangerschap en borstvoeding 

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef? 
 
Zwangerschap 
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder 
nadelige gevolgen voor het kind. 
 
Borstvoeding 
Bij een kortdurend gebruik van één of enkele dagen kunt u dit middel veilig gebruiken. Het komt in een 
kleine hoeveelheid in de moedermelk. Bij een beperkt gebruik zal het kind daar geen last van hebben. 
 

8 Wanneer niet gebruiken? 

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken? 
U mag dit middel niet gebruiken 

 Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op lidocaïne of middelen die hierop lijken. 

 Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op methylparahydroxybenzoaat en/of 
propylparahydroxybenzoaat (conserveermiddelen) of stoffen die hierop lijken (parabenen). 

 Wanneer u porfyrie heeft. 
 
Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'. 
 

9 Stoppen 

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen? 
Ja, u kunt op elk moment in één keer met het gebruik stoppen. 
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10 Samenstelling 

Wat zit er in dit medicijn? 
Lidocaïne HCl orale gel 20 mg/ml bevat per ml (= milliliter) 20 mg lidocaïnehydrochloride. De gel bevat 
als conserveermiddel methylparahydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat. Verder bevat de gel 
glycerol, hypromellose, natriummonowaterstoffosfaat-dodecahydraat, pepermuntolie en saccharine 
natrium. 
 

11 Bewaren 

Hoe moet ik dit medicijn bewaren? 
Bewaar de gel beneden 25 ºC, niet in de vriezer. Sluit de fles na gebruik goed af, dit voorkomt bederf. 
Onaangebroken is de gel houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat. Na 
aanbreken van de verpakking is de gel maximaal 6 maanden houdbaar. 
 
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker. 
 

12 Overige informatie 

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de 
voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan 
ontlenen.  
Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de 
ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden 
aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen. 
Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. 
Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@brocacefziekenhuisfarmacie.nl 
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