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1.

Bijsluiter
Kleur bijsluiter: zwart
MAMA NATURA® DENTO
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
mama natura® dento tabletten (Belladonna D6, Chamomilla D6, Ferrum phosphoricum D6, Hepar
sulphur D12, Pulsatilla pratensis D6) en druppels (Belladonna D6, Chamomilla D6, Ferrum
phosphoricum D8, Hepar sulphur D12 en Pulsatilla pratensis D6)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
mama natura® dento tabletten en druppels zijn homeopathische geneesmiddelen met bestanddelen
die traditioneel gebruikt worden ter verlichting van symptomen die optreden tijden het doorkomen
van tanden, waaronder oorpijn.
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
Als u allergisch bent voor planten van de Asteraceae (Composietenfamilie).
Als u allergisch bent voor één van de actieve stoffen of hulpstoffen in dit geneesmiddel. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij je extra voorzichtig met mama natura® dento
tabletten en druppels moet zijn.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Te gebruiken bij kinderen van 0 tot 6 jaar.
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Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.
Neemt je kind naast mama natura® dento tabletten en druppels andere geneesmiddelen in, of
heeft het dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat het in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gebruik mama natura® dento tabletten en druppels liever niet samen met voedsel, maar bij
voorkeur een half uur vóór of na de maaltijd.
Zwangerschap en borstvoeding
Niet van toepassing.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
mama natura® dento tabletten bevatten lactose:
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
mama natura® dento druppels bevatten een kleine hoeveelheid ethanol (alcohol), minder
dan 100 mg per dosis.
3. Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit middel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Gebruik bij kinderen
Tabletten:
Druk de tablet fijn tussen twee schone lepeltjes of los de tablet op in een lepel water.

Bij acute klachten
Als de klachten verminderen

Kinderen van 0-1 jaar

Kinderen van 1-6 jaar

Elk uur 1 tablet, max. 6

Elk uur 2 tabletten, max.

tabletten per dag

12 tabletten per dag

3 maal daags 1 tablet

3 maal daags 2 tabletten

Kinderen van 0-1 jaar

Kinderen van 1-6 jaar

Elk uur 3 druppels,

Elk uur 6 druppels,

max. 6 maal per dag

max. 6 maal per dag

3 maal daags 3 druppels

3 maal daags 6 druppels

Druppels:

Bij acute klachten
Als de klachten verminderen
mama

natura®

dento tabletten/druppels bij voorkeur een half uur vóór/na de maaltijd toedienen,

even in de mond laten houden en dan laten doorslikken.
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Als je merkt dat je kind nauwelijks reageert op mama natura® dento tabletten/druppels, of als er
onverklaarbare klachten optreden, is het aan te raden een arts of apotheker te raadplegen.
Wat u moet doen als u meer van mama natura® dento tabletten en druppels heeft
ingenomen dan u zou mogen?
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de
dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van mama natura® dento tabletten en
druppels heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer er meer mama natura®
dento tabletten en druppels werd gebruikt dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen
bijwerkingen te verwachten.
Wanneer u toch nog vragen heeft, contacteer uw apotheker, arts of het Antigifcentrum (070 245
245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Geef uw kind geen dubbele dosis om de dosis die u vergeten bent in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Er zijn geen effecten te verwachten als je stopt met het toedienen van mama natura® dento
tabletten en druppels.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te
melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: Patientinfo@fagg-afmps.be
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25ºC in de originele verpakking.
mama natura® dento tabletten zijn 5 jaar houdbaar.
mama natura® dento druppels zijn 4 jaar houdbaar.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
doosje en het etiket na of onder de vermelding “exp:”.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
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6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Per tablet:
15mg Belladonna D6, 15mg Chamomilla D6, 15mg Ferrum phosphoricum D6, 15mg Hepar sulphur
D12, 15mg Pulsatilla pratensis D6.
Per 100 g druppels:
10g Belladonna D6, 10g Chamomilla D6, 10g Ferrum phosphoricum D8, 10g Hepar sulphur D12 en
10g Pulsatilla pratensis D6.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Per tablet:
cellulosum microcristallinum, melksuiker fijnkristal, magnesiumstearaat en talk.
Per 100 g druppels:
water, glycerol (E422), xylitol en ethanol; alcoholgehalte 2,16% (v/v).
Hoe ziet mama natura® dento tabletten en druppels eruit en hoeveel zit er in een
verpakking?
Tabletten voor inname langs de mond.
Flesje met 120 tabletten.
Druppels voor inname langs de mond.
Flesje van 10 ml.
Houder van de notificatie voor het in de handel brengen
VSM Belgium bvba
Prins Boudewijnlaan 24C
B- 2550 Kontich
Tel: +32 (0) 34508160
Fax: +32 (0) 34583624
e-mail: info@vsm.be
Notificatienummers:
mama natura® dento druppels: 777 CH 79 F11
mama natura® dento tabletten: 777 CH 21 F3
Afleveringswijze

Geneesmiddelen niet aan voorschrift onderworpen.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2014
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