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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Lokalbedövning - enkla sår, mindre än 5 cm

Barn från 1 mån - 18 år: 0,1 mL/kg. Max 3 mL.
 
Kan appliceras i öppna sår.
Kan användas på fingrar, näsa, öron, huvud, nacke, extremiteter och bål.

Vanlig koncentration i LAT-gel: Lidokain 4 %, adrenalin 0,05 % och tetrakain 0,5 %. Högre 
koncentration adrenalin (0,1 %) har använts i vissa studier.

Försiktighet vid användning på sår som involverar slemhinnor. Absorptionen kan vara 
högre i dessa områden.

ÖVRIG INFORMATION

ADMINISTRERING

Kutant: 
Alt 1: Täck området (ca 1 cm runt såret) med Tegaderm. Lägg en butterflynål med slang 
eller liknande under mepitelet och applicera gelen kutant.
Alt 2: Applicera ordinerad mängd gel i och runt såret (ca 1 cm runt såret) och täck med 
Tegaderm. 

Låt verka i 20 - 30 min.
Ta därefter bort gelen och slutför proceduren inom 15 - 20 min.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
LAT-gel (extempore)

 Gel

Förvaras i kylskåp, får inte frysas. Hållbar 28 dagar från tillverkningsdatum. För 
engångsbruk. 
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