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XIALINE® 
mondspray 0,92% xanthaan gom, 2 ppm natriumfluoride  
 
INFORMATIE 
Xialine® is een zgn. speekselsubstituut, een speekselvervanger, dat gebruikt 
kan worden in alle gevallen van droogheid van de mond (xerostomie). Het 
helpt bij onder andere het spreken en eten en bij nachtelijke monddroogte. 
De verminderde speekselvloed kan ook gevolgen voor het gebit hebben. 
Hiervoor wordt het gebruik van fluoride aanbevolen. Xialine® bevat een lage 
dosis fluoride die toch voldoende is voor bescherming van het gebit. Deze 
fluoride dosis is overeenkomstig de drinkwaterfluoridering die in veel 
landen toegepast wordt waaronder in de VS. 
 
SAMENSTELLING 
Xialine® is een speekselsubstituut dat de functionele vloeistofeigenschap-
pen van menselijk speeksel bijzonder dicht benadert. Xialine® 
speekselsubstituut is op basis van xanthaan gom, een natuurlijke stof die 
zorgt voor het speekselkarakter in een waterige oplossing. Daarnaast bevat 
Xialine conserveermiddelen, fluoride en sorbitol. 
 
HOE WERKT XIALINE® 
Xialine® bevochtigt de slijmvliezen van de mond. Daarnaast vergemakkelijkt 
Xialine® het spreken en slikken door de smerende en elastische 
eigenschappen zoals die van natuurlijk speeksel. Door de toevoeging van 
fluoride in een zeer lage dosis, wordt het gebit beschermd. 
 
XIALINE® WORDT GEBRUIKT BIJ 
Elke vorm van droogheid van de mond. Xialine® kan ook gebruikt worden bij 
tijdelijke monddroogheid zoals tijdens een bevalling, na een operatieve 
ingreep onder narcose, enz. 
 
NIET GEBRUIKEN BIJ 
Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij Xialine® niet gebruikt mag 
worden. Direct na het sprayen van de vloeistof kan een fris, licht tintelend 
gevoel optreden. Soms kan een plakkerig gevoel optreden. 
 
WAARSCHUWINGEN 
Xialine® bevat sorbitol. Deze suiker kan in het lichaam worden omgezet in 
glucose. Diabetes patiënten dienen hiermee rekening te houden. 
Indien tijdens het gebruik van Xialine® veranderingen optreden in de smaak 
of kleur van de vloeistof of indien de vloeistof troebel wordt, mag de 
oplossing niet langer gebruikt worden. Doordat Xialine® uit een 
voorraadflacon overgedaan moet worden in de bijgeleverde sprayflacon kan 
dit regelmatig gecontroleerd worden. 
 
GEBRUIK VAN XIALINE® TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 
Xialine® kan voorzover bekend zonder gevaar voor de vrucht gebruikt 
worden tijdens de zwangerschap en is eveneens ongevaarlijk voor de 
zuigeling tijdens het geven van borstvoeding. 
 
COMBINATIE MET ANDERE MIDDELEN 
Bij gelijktijdig gebruik met andere mondspoelingen kan een neerslag van 
zouten of een verdikkend effect optreden die voorkomen kunnen worden 
door tussentijds te spoelen met leidingwater. 
 
GEBRUIK VAN XIALINE® 
De flacon schudden voor gebruik. 
De mondholte ruim bevochtigen met behulp van het speekselsubstituut 
(spray), het substituut met de tong door de mond verspreiden en het residu 
doorslikken (bescherming van de slokdarm). Deze procedure moet worden 
herhaald zodra de mond opnieuw droog begint aan te voelen ofwel iedere 
30 minuten1. 
 
 
 
 
 
 

 
HOE MOET XIALINE® BEWAARD WORDEN EN HOELANG IS HET 
HOUDBAAR 
Xialine® moet afgesloten bewaard worden bij een temperatuur 
tussen de 2 en 20°C. Geadviseerd wordt om de aangebroken 
500ml flacon gekoeld te bewaren. Uiterste houdbaarheid is 
vermeld op de verpakking. Zie ook onder WAARSCHUWINGEN. 
 
HOE ZIET XIALINE® ER UIT 
Xialine® is een visceuze, stroopachtige vloeistof met lichte peper-
muntgeur en -smaak. 
 
VERPAKKING 
Xialine® wordt geleverd in een 50 ml flacon en in een 500 ml 
flacon met navulbare verstuiver van 50 ml. 
 
BESCHERMING 
Xialine® valt onder de volgende octrooien: 

Nederland nr. 9400160 
Europa nr. 95907137.4 
US nr. 08/687,358 
Japan nr. 520516/1995 

Xialine® is een gedeponeerd handelsmerk. 
 
NOOT 
1 Naar Vissink en medewerkers: Nederlands Tijdschrift voor 
Tandheelkunde (1997) 104:458-462. 
 
EXTRA INFORMATIE 
Extra informatie over xerostomie en het syndroom van Sjögren in 
het bijzonder kan verkregen worden bij: 
 

Nationale Vereniging  Sjögrenpatiënten 
tel. 0900-202 00 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licentiehouder:  
 
Added Pharma  
Obrechtstraat 43 
5344 AT Oss 
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