


40 mg/ml artikaínium-chloridu 
a 0,005 mg/ml adrenalínu (epinefrínu) 
a 40 mg/ml artikaínium-chloridu 
a 0,01 mg/ml adrenalínu (epinefrínu), injekčný roztok 

Rýchly nástup anestézie v priebehu 1 – 3 minút.
Úplná anestézia pôsobí približne 1 hodinu pri infiltrácii, 
do 2 hodín pri blokáde nervu.
10 % nadbytočného adrenalínu (epinefrínu).
Čas použiteľnosti pri izbovej teplote 24 mesiacov.
Neobsahuje edetát sodný, metylparabén a latex.
Najčastejšie nežiaduce reakcie (výskyt > 2 %) 
sú bolesť hlavy a bolesť.
Každá náplň je samostatne zapečatená v blistri na 
zabezpečenie maximálnej ochrany.

Orabloc je indikovaný na lokálnu infiltračnú 
alebo zvodovú anestéziu pri jednoduchých 
aj zložitých dentálnych zákrokoch:

Pri väčšine bežných dentálnych zákrokov sa prednostne 
používa Orabloc obsahujúci 0,005 mg/ml 
adrenalínu (epinefrínu).
V prípadoch, keď je potrebný výraznejší účinok alebo 
zreteľnejšie zobrazenie chirurgického poľa, sa môže použiť 
Orabloc Forte obsahujúci 0,01 mg/ml adrenalínu (epinefrínu).

Obe sily Orablocu majú čas použiteľnosti 24 mesiacov.
Uchovávajte pri izbovej teplote, 25 °C, s povolenými krátkymi 
prerušeniami v rozsahu od 15 °C do 30 °C.
Chráňte pred svetlom.
Nezmrazujte.

Balenie Orablocu
Každá náplň je samostatne zapečatená na maximálnu 
ochranu až do okamihu použitia.
Náplne sú balené po 10 v blistroch, aby sa zabránilo 
kontaktu skla o sklo.
Blistre sú balené v škatuľkách po 50.

Dávkovanie a spôsob podávania – dospelí
Maximálna dávka Orablocu u zdravých dospelých podaná 
submukóznou infiltráciou a/alebo na blokádu nervu nemá 
prekročiť 7 mg/kg (0,175 ml/kg) artikaínium-chloridu.
Dávka sa má znížiť u starších pacientov a pacientov 
s ochoreniami srdca a pečene.

Pediatrickí pacienti vo veku od 4 do 16 rokov
Množstvo Orablocu na injekčné podanie u detí vo veku 
od 4 do 16 rokov sa má určiť v závislosti od veku 
a hmotnosti dieťaťa a rozsahu zákroku.
Maximálna dávka Orablocu nemá presiahnuť 7 mg/kg 
(0,175 ml/kg) artikaínium-chloridu (pozri Použitie 
v osobitných skupinách populácie). 
Neodporúča sa použitie u detí mladších ako 4 roky.

Výdaj lieku v lekárni je viazaný na lekársky predpis
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DÔLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÁ INFORMÁCIA

Je potrebné dbať na to, aby sa predišlo neúmyselnému 
podaniu injekcie intravaskulárne, čo by mohlo viesť k vzniku 
kŕčov s následnou kómou a zástavou dýchania. 

Lokálne anestetiká, ktoré obsahujú vazokonstriktor, sa majú 
používať opatrne, najmä u pacientov s kardiovaskulárnou 
poruchou alebo vaskulárnym ochorením. 

Podanie Orablocu vedie k 3- až 5-násobnému zvýšeniu 
koncentrácie adrenalínu (epinefrínu) v plazme v porovnaní 
s východiskovými hodnotami. 

Zdá sa však, že u zdravých dospelých nie je spojené 
s pozorovateľným zvýšením krvného tlaku alebo pulzu, 
okrem prípadov neúmyselného podania injekcie intravaskulárne. 

Najčastejšie nežiaduce reakcie (výskyt > 2 %) sú bolesť hlavy 
a bolesť. Informujte pacientov vopred o možnej dočasnej strate 
citlivosti a funkčnosti svalov po podaní injekcie na infiltračnú 
anestéziu a anestéziu blokádou nervov. 

Poučte pacientov, aby nejedli ani nepili, kým sa im nevráti 
normálna citlivosť.

Orabloc je lokálne anestetikum amidového typu 
obsahujúce vazokonstriktor, indikované na lokálnu 
infiltračnú alebo zvodovú anestéziu pri jednoduchých 
aj zložitých dentálnych zákrokoch. 

Pozrite si priložené úplné informácie 
o lieku alebo navštívte 
www.topdental.eu

Vyrobené v Taliansku:
Pierrel S.p.A.
Strada Statale Appia 46/48 – 81043
Capua (CE), Taliansko

Ak sa chcete dozvedieť viac o Orablocu, 
zatelefonujte do Topdental Slovensko
na 0800 939 939 alebo pošlite email na 
info@topdental.eu

Výhradný distribútor pre SR: 
Topdental Slovensko s.r.o.
Záhradnícka 36 
821 08 Bratislava

Orabloc obsahuje disiričitan sodný. Orabloc je 
kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na lieky 
obsahujúce siričitany. Lieky obsahujúce siričitany môžu 
u niektorých náchylných osôb vyvolať alergické reakcie 
vrátane anafylaktických príznakov a život ohrozujúcich 
alebo menej závažných astmatických záchvatov.


