لیکادین -پی®

کرم موضعی (لیدوکائین  2/5درصد /پریلوکائین  2/5درصد)

دوز
ماکزیمم

حداکثر سطح
مصرف دارو

حداکثر زمان
تماس دارو

 1گرم

 10سانتی مترمربع

 1ساعت

سن  3-12ماه یا وزن  5-10کیلوگرم

 2گرم

 20سانتی مترمربع

 4ساعت

سن 1-6سال یا وزن  10-20کیلوگرم

 10گرم

 100سانتی
مترمربع

 4ساعت

سن  7-12سال یا وزن باالتر از  20کیلوگرم

 20گرم

 200سانتی
مترمربع

 4ساعت

سن و وزن
تا سن  3ماه یا وزن کمتر از  5کیلوگرم

240 MM

دسته دارویی:
بی حس کننده موضعی
موارد مصرف:
• ایجاد بی حسی موضعی در پوست سالم
• غشاء مخاطی دستگاه تناسلی زنانه برای جراحی های سطحی و درمان قبل از ایجاد بی
حسیانفیلتراسیون
موارد منع مصرف:
حساسیت به دارو ،اختالل خونی مت هموگلوبینمی ،نوزادان با سن گوارشی کمتر از 37
هفته ،نوزادان در سن کمتر از  12ماه دریافت کننده عوامل کاهنده مت هموگلوبین.
نکته :از تماس این دارو با گوش (به خصوص گوش میانی) جلوگیری شود.
عوارض جانبی:
• واکنش های آلرژیک و آنافیالکتیک مانند کهیر ،آنژیوادم ،برونکواسپاسم و شوک
• واکنش های سیستمیک وابسته به دوز مانند تحریک سیستم اعصاب مرکزی،
دپرسیون ،سردرد ،عصبانیت ،اضطراب ،سرخوشی ،گیجی ،سرگیجه ،منگی ،وزوز گوش،
اختالالت بینایی ،تهوع ،احساس گرما ،سرما و مورمور شدن ،انقباض عضالت ،لرزش،
تشنج ،عدم هشیاری ،دپرسیون و یا توقف تنفس
• حساسیت غیرطبیعی پوست مانند احساس سوزش ،تغییر در احساس سرما و گرما،
رنگ پریدگی ،قرمزی ،تورم ،واکنش های آلرژیک شدید مانند راش ،کهیر ،خارش ،اشکال
در تنفس ،سختی قفسه سینه ،تورم دهان ،لب ها ،صورت و زبان
موارد احتیاط:
استفاده از دارو در سطوح وسیع و برای مدت زمان طوالنی ،تأثیر اوتوتوکسیک (سمیت
گوشی) در صورت تماس دارو با گوش میانی ،لزوم بررسی میزان جذب دارو در مصرف
هم زمان این دارو با سایر داروهای بی حس کننده موضعی به منظور کنترل عوارض
مقدار مصرف دارو:
بزرگساالن:
• بی حس کردن پوست سالم :قرار دادن یک الیه ضخیم از دارو روی پوست و پانسمان آن
• غشاء موکوسی ژنیتال :قرار دادن یک الیه ضخیم ( 5تا  10گرم) از دارو در موضع برای
مدت  5-10دقیقه.
کودکان:

تداخل های دارویی:
در مصرف هم زمان با:
داروهای آنتی آریتمی مانند آمیودارون ،دوفتیلید ،مگزیلتین و توکایناید ،بتابالکرها،
سایر داروهای بی حس کننده موضعی ،استامینوفن ،استانیلید ،بنزوکائین ،کلروکین،
داپسون ،نفتالن ،نیترات ها ،نیتریت ها ،نیتروفورانتوئین ،نیتروپروساید ،پاماکین ،پاراآمینو
سالسیلیک اسید ،فناستین ،فنوباربیتال ،فنی توئین ،پریماکین ،کینین ،سولفونامیدها،
سوکسینیلکولین.
مصرف در بارداری و شیردهی:
رده بارداری  ،Bمطالعات کافی و کنترل شده در مورد اثر این دارو در دوران بارداری و
شیردهی صورت نگرفته است.
شرایط نگهداری ،اشکال دارویی و نوع بسته بندی:
• دارو را در دمای کمتر از  ، 30°Cنگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
• پس از هر بار مصرف دارو ،در تیوب را محکم ببندید.
• هر جعبه کرم موضعی لیکادین -پی® حاوی یک تیوب  30گرمی می باشد.
مصرف کننده محترم ،از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم .شرکت داروسازی ابوریحان
افتخار دارد به اطالع برساند ،بخش علمی شرکت با شماره تلفن  77715554از ساعت 8
صبح الی  4بعد از ظهر ،پاسخگوی سؤاالت علمی شما عزیزان است.
ساخت شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

98 MM

