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Lidokain + Tetrakain utvärtes
(Rapydan) plåster

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR
Plåster med lidokain + tetrakain 70 mg + 70 mg (Rapydan)

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Förebygga smärta, när lidokain+prilokain (ex Emla) inte är lämpligt

Barn 1 - 2 år: Max 1 plåster per dygn, i max 1 tim.
Barn över 3 år: 1 - 2 plåster samtidigt. Max 2 plåster per dygn. Appliceringstid
per plåster max 1 tim.

ADMINISTRERINGSSÄTT
Utvärtes: ej på slemhinnor eller defekt hudbarriär.
Administreringstid 20 - 30 min för ytlig venpunktion och max 1 tim för bedövning av
djupare strukturer.

ÖVRIG INFORMATION
Använda plåster ska kasseras som läkemedelsavfall ihopvikta med häftmassan inåt.

plåstret avlägsnats.

Rapydan är värmealstrande under ca 1 tim och ger vasodilatation och kan vara ett
alternativ att beakta hos svårstuckna barn.

Plåstret ska inte täckas med ett heltäckande förband.

Ta bort plåster innan MR-undersökning.

Rapydan innehåller tetrakain som gör att effekten kvarstår i flera timmar efter att

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Rapydan 70 + 70 mg (registrerad produkt)

1 st, Medicinskt plåster
HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

REFERENS/LÄNK

FASS
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens
Barnsjukhus
http://eped.se/referenser/

Internetadress SFBABI - Sedering vid intensivvård av barn
https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/intensivvard/sedering-vid-intensivvard-av-barn/

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med
smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård
https://lv.se/procedursmarta-barn

PubMed PMID Bond et al. First do no harm: pain relief for the peripheral venous
cannulation of adults, a systematic review and network meta-analysis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27716082

Rekommendation ,(Grade 1B)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade
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