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FOLHETO INFORMATIVO
Nome do medicamento
DENTISPRAY
Composição qualitativa e quantitativa
Cada ml de solução gengival de DENTISPRAY contém:
Substância activa
Benzocaína.............................................. .................50 mg
Excipientes
Mentol, timol, sacarina sódica, PEG 400, menta piperita, fosfato dissódico, água desmineralizada, álcool etílico
96º.

Forma Farmacêutica
Solução gengival
Apresentações disponíveis no mercado
Embalagem com frasco nebulizador de 5 ml.
Classificação fármaco-terapêutica:
2.2 Anestésicos locais;
6.1.1 Medicamentos que actuam na boca e orofaringe de aplicação tópica
Detentor da Autorização de Introdução no Mercado
Ferraz, Lynce, S.A.
Rua Consiglieri Pedroso, nº. 123 - Queluz de Baixo
2730-056 BARCARENA
Fabricante
Laboratório Vinãs, S.A.
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INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
Este medicamento encontra-se indicado para o alívio sintomático da dor de dentes e gengivas
CONTRA-INDICAÇÕES
O DENTISPRAY não deverá ser utilizado em caso de:
- hipersensibilidade conhecida à benzocaína ou a qualquer um dos excipientes
- história de alergia a outros anestésicos locais derivados do ácido para-aminobenzóico (PABA)
- crianças com idade inferior a três anos, sem indicação do médico pediatra.
EFEITOS SECUNDÁRIOS
O DENTISPRAY é geralmente bem tolerado. As únicas reacções adversas conhecidas são as
originadas por doses excessivas, a hipersensibilidade ou idiossincrasia do doente
INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS
Os inibidores da colinesterase, podem inibir o metabolismo da benzocaína, pelo que não devem ser
utilizados em simultâneo.
A benzocaína como qualquer anestésico derivado do PABA, pode inibir a actividade antibacteriana das
sulfonamidas

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO
O tratamento com DENTISPRAY solução gengival não deverá prolongar-se por mais de 48 horas. Em
caso de persistência dos sintomas deverá consultar o seu médico dentista.
Deverá ter em atenção o risco da ocorrência de lesões traumáticas da mucosa oral enquanto
anestesiada. Durante a utilização deste medicamento, aconselha-se a não ingerir alimentos sólidos que
necessitem de mastigação.
O DENTISPRAY poderá ser administrado em simultâneo com outros analgésicos orais, tais como
paracetamol ou ácido acetilsalicílico

USO NA GRAVIDEZ E ALEITAMENTO
Por não serem conhecidos estudos em animais ou humanos, nem registo de efeitos teratogénicos, ou
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outros provocados pela utilização de benzocaína na grávida e feto, recomenda-se a utilização deste
medicamento em mulheres grávidas ou a amamentar apenas por indicação médica
EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE DE CONDUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS
Não se aplica.
POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO
O DENTISPRAY é uma solução anestésica que deverá ser aplicada directamente ou em alternativa,
impregnada numa compressa que se aplica sobre o local da dor; esta operação pode ser repetida até 4
vezes ao dia, até consultar o dentista.
Cada pulverização equivale aproximadamente a 3 mg de benzocaína.
Instruções de utilização do frasco nebulizador
A solução gengival DENTISPRAY, encontra-se acondicionada num frasco com válvula dosificadora e
cânula para aplicação.
Antes da primeira utilização deverá:
1 - destapar o frasco e incorporar a cânula
2 - pressionar várias vezes para que fique pronto a utilizar.
Após cada aplicação, aconselha-se sempre a lavar a cânula com água, secar e guardar.
Duração do tratamento
A duração do tratamento com este medicamento não deverá ultrapassar as 48 horas.
INSTRUÇÕES SOBRE A ATITUTE A TOMAR QUANDO FOR OMITIDA UMA OU MAIS DOSES
Não se aplica.
SOBREDOSAGEM
A baixa solubilidade da benzocaína origina que a sua absorção seja mínima, sendo por isso difícil a
ocorrência duma intoxicação involuntária.
Em caso de dose excessiva deverá dirigir-se ao hospital
ASSEGURE-SE QUE NÃO ESQUECE DE:
Comunicar ao seu médico ou ao seu farmacêutico, qualquer efeito secundário que lhe ocorra, e mesmo
que esteja referido neste folheto.
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Antes de tomar este medicamento, deve verificar o prazo de validade inscrito na embalagem exterior e
no frasco.
Não conservar este medicamento acima de 25ºC e sempre protegido do lume e na sua embalagem de
origem.
Manter os medicamentos fora do alcance e da vista das crianças.
Quando pretender destruír um medicamento peça conselho ao seu farmacêutico.
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