PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Lidokaiin+prilokaiin, 25mg+25mg/g, kreem

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes
arsti soovitusel.
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
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1.

Mis ravim on lidokaiin+prilokaiin kreem ja milleks seda kasutatakse

Toimeained lidokaiin ja prilokaiin kuuluvad lokaalanesteetikumide hulka.
Mõlemad ained vähendavad närviimpulsside ülekannet ning tekitavad seeläbi tundlikkuse vähenemist
nahapiirkonnas, millele kreemi on manustatud.
Lidokaiin+prilokaiin kreemi kasutatakse naha lokaalanesteesiaks insuliinpumba kanüüli paigaldamisel
ning anogenitaalsete tüügaste, nakatava molluski, viirustüügaste, mitteneoplastilise neevuse,
konnasilmade ja kalloossuste e nahamõhnade, seborröakeratoosi e rasuvooluskeratoosi ja
kiirguskeratoosi e -sarvestu(mu)se ravi käigus.
2.

Mida on vaja teada enne lidokaiin+prilokaiin kreemi kasutamist

Ärge kasutage lidokaiin+prilokaiin kreemi:
kui olete lidokaiini või prilokaiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
lahtistel haavadel ja katkisel nahal, v.a. jala haavadel (vt lõik 3).
alla 1-aasta vanustel lastel, kellele samaaegselt manustatakse methemoglobiini taset mõjutavaid
ravimeid.
enneaegsetel vastsündinud lastel.
Ärge manustage lidokaiin-prilokaiin kreemi kõrva, kui teie kuulmekile on kahjustatud.
Ärge kasutage lidokaiin+prilokaiin kreemi laste suguelundite limaskestal.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne lidokaiin+prilokaiin kreemi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
kui teil on kaasasündinud või idiopaatiline (isetekkinud) methemoglobineemia
(methemoglobiini esinemine veres), siis rääkige sellest oma arstile enne lidokaiin+ prilokaiin
kreemi kasutamist.
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Lidokaiin+prilokaiin kreemi ei tohi manustada silma, sest see võib silmi ärritada. Kui ravim satub
silm, siis tuleb loputada silmi koheselt rohke sooja vee või füsioloogilise lahusega. Kreemi
kasutamisel silmade läheduses, tuleb olla väga ettevaatlik.
Patsiendil, kellel esineb atoopiline dermatiit, ei tohi lidokaiin+prilokaiin kreemi hoida nahal kauem kui
30 minutit. Pärast selle aja möödumist tuleb kreem nahalt eemaldada.
Kui teil tekib ravimi kasutamise ajal allergiline reaktsioon, lõpetage ravimi kasutamine ja rääkige
sellest oma arstile.
Lapsed ja noorukid
Selle ravimi kasutamise korral lastel peab olema ettevaatlik, sest lastel imendub kreem kergemini,
mistõttu esineb oht üleannustamiseks.
Seda ravimit ei tohi kasutada enneaegsetel vastsündinud lastel, alla 1-aasta vanustel lastel samaaegselt
methemoglobiini taset mõjutavate ravimitega, ega määrida lastele suguelundite limaskestadele.
Muud ravimid ja lidokaiin+prilokaiin kreem
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik kui lidokaiin+prilokaiin kreemi manustatakse koos järgmiste ravimitega:
- methemoglobineemiat soodustavate ravimitega (nt.sulfoonamiidid), sest nende toimel võib
lidokaiin+prilokaiin kreemi methemoglobineemiat soodustav toime süveneda.
- teised lokaalsed anesteetikumid või nesteetikumide sarnased ravimid (nt. tokainiid), sest
samaaegsel kasutamisel võivad need üksteise toimet võimendada ja kutsuda esile süsteemse
toksilise toime.
- III klassi antiarrütmikumid (nt. amiodaroon), sest nende ravimite koosmanustamisel suureneb
tõenäosus südant haaravate kõrvaltoimete tekkeks.
- lidokaiini eritumist neerude kaudu vähendavad ravimid (nt. tsimetidiin, beetablokaatorid), sest
sel juhul suureneb lidokaiini tase organismis.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada
koos lidokaiin+prilokaiin kreemiga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite
toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.
Lidokaiin+prilokaiin kreemi kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga
Kuna lidokaiin+prilokaiin kreemi kasutatakse manustatuna nahale või limaskestadele, siis ei mõjuta
toit ja jook tõenäoliselt selle imendumist ja toimet.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Lidokaiin ja prilokaiin läbivad platsentaarbarjääri ning võivad imenduda loote kudedesse, kuid
manustatuna lokaalselt nahale, on imendunud toimeainete kogus tõenäoliselt nii võike, et ei avalda
toimet veel sündimata lapsele.
Lidokaiin ja prilokaiin erituvad rinnapiima, kuid manustatuna lokaalselt nahale, on imendunud
toimeainete kogus tõenäoliselt nii võike, et ei avalda toimet rinnapiima saavale lapsele.
Rinnaga toitev ema peab vältima kreemi manustamist rindadele.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
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Ei ole teada et lidokaiin+prilokaiin kreem mõjutaks auto juhtimise ja masinatega töötamise võimet.
3.

Kuidas lidokaiin+prilokaiin kreemi manustada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Täpse ravimi annuse määrab arst igale patsiendile individuaalselt sõltuvalt kreemi
kasutamisnäidustusest ning kreemi manustamiskoha naha või limaskesta iseärasustest.
Naha lokaalanesteesia, sh insuliinpumba kanüüli paigaldamiseks
Lidokaiin+prilokaiin kreemi tuleb manustada tervele nahale. Kasutada oklusioonsidet.
Väiksemate nahaprotseduuride korral, nagu nõela torge, sh insuliinpumba kanüüli paigaldamine, või
lokaalsete nahakahjustuse kirurgiline ravi, manustada 1-2 g kreemi määrituna 10 cm2 nahaalale1 kuni
5 tundi enne protseduuri läbi viimist (pikema aja jooksul anesteetiline toime väheneb) ning katta
oklusioonsidemega.
Sügava anesteesia saavutamiseks naha biopsiaks või naha plastikaks manustada 1,5-2 g (u pool tuubi)
kreemi 10 cm2 nahapindala kohta 2 kuni 5 tundi enne protseduuri (pikema aja jooksul anesteetiline
toime väheneb) ning katta oklusioonsidemega.
Nahale, mida on hiljuti raseeritud, manustada 1 g (u veerand tuubi) kreemi 10 cm2 nahapindala kohta.
Maksimaalne lubatud annus on 60 g (millega saab katta 30x20 cm suuruse nahaala, so. u A4 paberi
suurune ala).
Lidokaiin+prilokaiin kreemi kasutamine nahaprobleemide korral
Atoopilise dermatiidi või mollusktõve korral hoida kreemi nahal maksimaalselt 15-30 minutit. Pärast
selle aja möödumist, tuleb kreem nahalt maha pühkida.
Venoossete jalahaavandite kirurgiline korrastamine
Jala haavandile kanda paks kiht kreemi, 1…2 g/10 cm2 nahaala kohta, maksimaalselt 10 g. Kreemiga
kaetud ala katta oklusioonsidemega. Aplikatsiooniaeg 30 kuni 60 minutit, misjärel eemaldada kreem
ning alustada koheselt haavandi korrastamist. Kreemi võib selliselt kasutatada maksimaalselt 15 korral
1-2 kuu jooksul.
Suguelundite limaskesta lokaalanesteesia
Suguelundite limaskestalt imenduvad toimeained kiiremini, mistõttu saabub ka toime kiiremini kui
nahale manustamisel. Lokaalsete nahakahjustuste, nt teravate kondüloomide (Condyloma acuminata)
kirurgilise ravi korral manustab tervishoiutöötaja ligikaudu 5...10 g kreemi 5...10 minutiks
(oklusioonsidet ei ole vaja kasutada), misjärel tuleb protseduur viia läbi koheselt.
Suguelundite naha lokaalanesteesia
Manustamine naistele: 1-2 g kreemi 10 cm2 limaskesta-ala kohta 60 minutiks lokaalse anesteekumi
süstimise eelselt.
Manustamine meestele: 1g kreemi 10 cm2 limaskesta-ala kohta 15 minutiks lokaalse anesteekumi
süstimise eelselt.
Lidokaiin+prilokaiin kreemi kasutamine lastel
Laste puhul on annustamisel vajalik eriline ettevaatus, kasutada tuleb väiksemaid annuseid.
Vastsündinutele (vanuses 0…2 elukuud) manustatakse kreemi mitte rohkem kui 1 g mitte suuremale
nahaalale kui 10 cm2. Kreemi tohib hoida nahal maksimaalselt 1 tunni.
Imikutele (vanuses 3…11 elukuud) mitte rohkem kui 2 g ja mitte suuremale nahaalale kui 20 cm2.
Kreemi manustada 1 tund enne protseduuri, hoida nahal mitte kauem kui 4 tundi.
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1…5-aasta vanustele lastele mitte rohkem kui 10 g ja mitte suuremale nahaalale kui 100 cm2.
Kreemi manustada 1 tund enne protseduuri, hoida nahal mitte kauem kui 5 tundi.
6…11-aasta vanustele mitte rohkem kui 20 g, mitte suuremale nahaalale kui 200 cm2.
Kreemi manustada 1 tund enne protseduuri, hoida nahal mitte kauem kui 5 tundi.
Lidokaiin-prilokaiin kreemi ei tohi kasutada 0…12 elukuu vanustel imikutel, kes saavad
methemoglobineemiat soodustavaid ravimeid.
Lastel ei tohi lidokaiin+prilokaiin kreemi kasutada suguelundite limaskestadel.
Lidokaiin+prilokaiin kreemi kasutamine nahaprobleemide korral lastel
Atoopilise dermatiidi või mollusktõve korral hoida kreemi nahal maksimaalselt 15-30 minutit. Seejärel
tuleb kreem nahal eemaldada.
Kui te kasutate lidokaiin+prilokaiin kreemi rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise tulemusel võivad tekkida süsteemsed sümptomid, nagu nahapakitsus suu ümbruses,
keele tundetus, uimasus, ähmane nägemine. Samuti võib tekkida methemoglobineemia (seiseund,
mille korral on vähenenud vere võime siduda hapnikku, selle seinsundi korral muutub nahk sinakas
halliks).
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa
selle ravimi pakend.
Raskeid neuroloogilisi sümptomeid (krambid, kesknärvisüsteemi pärssimine) ravitakse
sümptomaatiliselt (hingamissüsteemi toetamine, vajadusel krambivastaste ravimite manustamine).
Methemoglobineemia raviks võib süstida metüleensinist aeglaselt veeni.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Lidokaiin+prilokaiin kreem võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid
Sageli tekivad lokaalsed reaktsioonid manustamiskohal (nt naha kahvatus, punetus, turse, kerge
põletustunne, sügelemine). Need reaktsioonid on mööduvad ja tavaliselt kergekujulised.
Harva võib tekkida allergiline reaktsioon, methemoglobiini sisalduse suurenemine veres, lööve
(enamasti patsientidel, kellel oli juba eelnevalt probleemne nahk (nt atoopiline dermatiit), silma ärritus
(kui kreem on sattunud kogemata silma).
Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.
5.

Kuidas iidokaiin+prilokaiin kreemi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
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Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
6.

Muu teave

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.
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