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Lidokain + Prilokain utvärtes
(ex EMLA) kräm, plåster

Ska ej användas på öppna sårskador hos barn.
Längre applikationstid än rekommenderad maxtid har orsakat methemoglobinemi hos
spädbarn.

VANLIG INDIKATION OCH DOS
1 gram kräm motsvarar 1 mL eller ca 3,5 cm kräm ur en 30 gram-tub.
Nyfödda: (KRÄM) Förebyggande av nociceptiv smärta

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR
Plåster med lidokain + prilokain 25 mg + 25 mg (ex EMLA, Tapin)
Kräm med lidokain + prilokain 25 mg/g + 25 mg/g (ex EMLA, Tapin)

ADMINISTRERING
Utvärtes: För maximal administreringstid, se Vanlig indikation och dos.
Krämen ska appliceras i ett tjockt lager på huden (1 gram per 10 cm²) och täckas med ett

Gestationsålder över vecka 30:
0,5 gram högst 1 gång per dygn i högst 1 tim.
Gestationsålder över vecka 37:
1 gram högst 1 gång per dygn i högst 1 tim.
Barn: (KRÄM och PLÅSTER) Ytanestesi av huden i samband med nålstick samt vid
ytliga kirurgiska ingrepp. Vid skrapning av mollusker.

ocklusivförband.

Maximal dygnsdos:
Barn 1 - 2 mån: 1 gram eller 1 plåster, max 1 tim applikationstid.

Effekten inträder efter ca 1 timme.

Barn 3 - 12 månader: 2 gram eller 2 plåster, max 1 tim applikationstid.

Torka bort kräm eller ta bort plåster ca 10 - 15 min innan procedur för att få nytta av den

Barn 6 - 11 år: 20 gram eller 20 plåster, minst 1 tim applikationstid, max 5 tim.
Barn 12 - 18 år: 60 gram, minst 1 tim applikationstid, max 5 tim.

Barn 1 - 5 år: 10 gram eller 10 plåster, minst 1 tim applikationstid, max 5 tim.

kärldilaterande effekten som kommer efter ca 15 min (lidokain/prilokain ger upphov till
en viss kärlkonstriktion primärt).

Barn med atopisk dermatit: reducerad applikationstid till 30 min.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
lidokain + prilokain (registrerad produkt)

ÖVRIG INFORMATION
Prilokain kan ge upphov till bildning av methemoglobin (Met-Hb). Barn yngre än 3

25 mg/g, Kräm
Får ej frysas. Vid höga hygienkrav bör tuben användas max 7 dagar till flera

månader har lägre nivåer av methemoglobinreduktas som konverterar Met-Hb till vanligt

patienter och max 28 dagar till enskild patient. Vid ej höga hygienkrav, se resp.

hemoglobin. Kombinationsbehandling med t ex följande substanser ökar risken för
methemoglobinemi: sulfa, nitrofurantoin och fenobarbital.

tillverkare.

25 mg, Medicinskt plåster
Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Ska inte användas på öppna sårskador hos barn då en ökad absorption ger en ökad risk
för methemoglobinemi. Använd istället kompresser med buffrad lidokain.
Använda plåster ska kasseras som läkemedelsavfall ihopvikta med häftmassan inåt.
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Lidokain + Prilokain utvärtes
(ex EMLA) kräm, plåster
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