
KUALITAS  

YANG ANDA BUTUHKAN,  

HARGA YANG  

ANDA INGINKAN 
 

 

 

(Articaine HCl 4% and Epinephrine 1:100,000) Injeksi 

  



    

 

Articaine HCl 4% and Epinephrine 1:100,000) 

Injeksi 

➢ Rapid onset anestesi dalam 1-3 menit. 

➢ Anestesi lengkap berlangsung sekitar 1 jam 

untuk infiltrasi, hingga 2 jam untuk blok saraf. 

➢ 10% kelebihan of epinephrine¹. 

➢ Umur simpan 24 bulan pada suhu kamar. 

➢ Bebas natrium edetat, bebas metilparaben, dan 

bebas lateks. 

➢ Efek samping yang paling umum (insiden >2%) 

adalah sakit kepala dan nyeri. 

➢ Setiap carpul disegel satu per satu dalam blister 

untuk perlindungan maksimal. 

 

Orabloc diindikasikan untuk anestesi lokal, 

infiltratif, atau konduktif baik dalam prosedur gigi 

sederhana maupun kompleks. 

 

Kedua kekuatan Orabloc memiliki umur simpan 24 

bulan 

➢ Simpan pada suhu kamar; 25°C (77°F), dengan 

kunjungan singkat diizinkan antara 15°C (59°F) 

dan 30°C (86°F). 

➢ Lindungi dari cahaya. 

➢ Jangan membeku. 

 

Kemasan Orabloc 

➢ Setiap carpul disegel secara individual untuk 

perlindungan maksimal hingga saat digunakan. 

➢ Carpul dikemas 10 ke wadah blister untuk 

menghindari kontak gelas ke gelas. 

➢ Wadah blister dikemas dalam 50 kotak. 
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Dosis dan cara pemberian – Dewasa 

➢ Untuk orang dewasa normal yang sehat, dosis 

maksimum Orabloc yang diberikan melalui 

infiltrasi submukosa dan/atau blok saraf tidak 

boleh melebihi 7mg/kg (0,175 mL/kg) articaine 

HCl. 

➢ Dosis harus dikurangi pada pasien usia lanjut 

dan pada pasien dengan penyakit jantung atau 

hati. 

 

Pasien anak usia 4 sampai 16 tahun 

➢ Jumlah Orabloc pada anak usia 4 hingga 16 

tahun yang akan disuntikkan harus ditentukan 

oleh usia dan berat anak serta besarnya 

operasi. 

➢ Dosis maksimum Orabloc tidak boleh melebihi 

7 mg/kg (0,175 mL/kg) articaine HCl (lihat 

Penggunaan pada Populasi Tertentu). 

Penggunaan pada pasien anak di bawah 4 

tahun tidak dianjurkan. 

 



 

INFORMASI KESELAMATAN PENTING 

Perhatian harus diberikan untuk menghindari 

injeksi intravaskular yang tidak disengaja, yang 

mungkin berhubungan dengan kejang yang diikuti 

dengan koma dan henti napas. Larutan anestesi 

lokal yang mengandung vasokonstriktor harus 

digunakan dengan hati-hati, terutama pada pasien 

dengan gangguan fungsi kardiovaskular atau 

penyakit vaskular. Pemberian Orabloc 

menghasilkan peningkatan 3 sampai 5 kali lipat 

dalam konsentrasi epinephrin plasma dibandingkan 

dengan baseline. Namun, pada orang dewasa yang 

sehat tampaknya tidak berhubungan dengan 

peningkatan yang nyata pada tekanan darah atau 

denyut jantung, kecuali dalam kasus injeksi 

intravaskular yang tidak disengaja. Efek samping 

yang paling umum (insiden >2%) adalah sakit 

kepala dan nyeri. Beri tahu pasien sebelumnya 

tentang kemungkinan hilangnya sensasi dan fungsi 

otot sementara setelah infiltrasi dan injeksi blok 

saraf. Anjurkan pasien untuk tidak makan atau 

minum sampai sensasi normal kembali. 

Silakan lihat informasi resep lengkap yang 

menyertainya atau kunjungi www.orabloc.com 

        

Orabloc adalah anestesi lokal golongan amida yang 

mengandung vasokonstriktor yang diindikasikan 

untuk anestesi lokal, infiltratif, atau konduktif baik 

pada prosedur gigi sederhana maupun kompleks. 

Orabloc mengandung natrium metabisulfit. 

Orabloc dikontraindikasikan pada pasien yang 

hipersensitif terhadap produk yang mengandung 

sulfit. Produk yang mengandung sulfit dapat 

menyebabkan reaksi tipe alergi termasuk gejala 

anafilaksis dan episode asma yang mengancam 

jiwa atau kurang parah pada orang tertentu yang 

rentan. Silakan untuk melihat atau mengunduh 

informasi peresepan lengkap, kunjungi 

www.orabloc.com 

        

 

 

 

 

Silakan lihat informasi resep 

lengkap yang menyertainya atau 

kunjungi www.orabloc.com 

menggunakan kode QR. 

 

Untuk mempelajari lebih lanjut 

tentang Orabloc, hubungi Pierrel 

di 1-610-989-4222 atau email ke 

orabloc@pierrelgroup.com 
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