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Artikainë HCl 4% dhe epinefrinë 1:100,000 
- Injeksion

Fillimi i shpejtë i anestezisë brenda 1-3 minutave.
Anestezia e plotë zgjat rreth 1 orë për infiltrimin,
deri në 2 orë për bllokimin nervor.
Mbi 10% epinefrinë¹.
Jetëgjatësia 24 muaj në temperaturën e dhomës.
Pa edetat natriumi, pa metilparaben dhe pa lateks.
Reaksionet anësore më të zakonshme (incidenca >2%)
janë dhimbja e kokës dhe dhimbjet normale.
Çdo shishe mbyllet individualisht për mbrojtje maksimale.

Orabloc sugjerohet për anestezi lokale, infiltrative ose
përcjellëse si në procedurat dentare të thjeshta ashtu 
edhe ato komplekse:

Kur kërkohet homeostazë më e theksuar ose vizualizimi i
përmirësuar i fushës kirurgjikale, mund të përdoret Orabloc
që përmban epinefrinë 1:100,000.

Të dy llojet e Orabloc kanë një jetëgjatësi prej 24 muajsh

Ruani në temperaturën e dhomës; 25°C (77°F), me
ekskursione të shkurtra të lejuara ndërmjet 15°C (59°F)
dhe 30°C (86°F).
Mbrojeni nga drita.
Mos e ngrini.

Paketimi Orabloc

Çdo shishe është e mbyllur individualisht për mbrojtje
maksimale deri në momentin e përdorimit.
Shishe të paketuara nga 10 copë në një tabaka për të
shmangur kontaktin mes njëra tjetrës
Tabaka me shishe të paketuara në kuti 50 copë.

Dozimi dhe administrimi - Për të rriturit

Për të rriturit e shëndetshëm, doza maksimale e Orabloc e
administruar me infiltrim submukozal dhe/ose bllokim 
nervor nuk duhet të kalojë 7 mg/kg (0,175 mL/kg) HCl 
artikaine.
Doza duhet të reduktohet në pacientët e moshuar dhe në
pacientët me sëmundje të zemrës ose të mëlçisë.

Pacientët pediatrikë nga 4 deri në 16 vjeç

Sasia e Orablocit tek fëmijët e moshës 4 deri në 16 vjeç që
do të injektohet duhet të përcaktohet nga mosha dhe pesha
e fëmijës si dhe nga madhësia e operacionit.
Doza maksimale e Orabloc nuk duhet të kalojë 7 mg/kg
(0,175 mL/kg) të artikainës HCL (shih Përdorimi në Popullsi
Specifike). Nuk rekomandohet përdorimi në pacientët
pediatrik nën 4 vjeç.

¹Shoqata Amerikane e Zemrës (AHA) rekomandon përdorimin e sasisë më të ulët të mundshme të epinefrinës
(Kaplan EL ed. Sëmundjet kardiovaskulare në praktikën dentare. Dallas, TX: American Heart Association, 1986)

INFORMACION I RËNDËSISHËM LIDHUR ME SIGURINË

Duhet pasur kujdes për të shmangur injeksionin aksiental
intravaskular, i cili mund të shoqërohet me konvulsione 
të pasuara nga koma dhe ndalim respirator. Solucionet 
anestezike lokale që përmbajnë një vazokonstriktor duhet 
të përdoren me kujdes, veçanërisht në pacientët me 
funksion të dëmtuar kardiovaskular ose sëmundje vaskulare. 
Administrimi i Orabloc rezulton në një rritje 3 deri në 5 herë të 
përqendrimit të epinefrinës në plazmë krahasuar me nivelin 
fillestar. Megjithatë, tek të rriturit e shëndetshëm nuk duket 
të shoqërohet me rritje të theksuar të presionit të gjakut ose 
të rrahjeve të zemrës, përveç në rastin e injektimit aksidental 
intravaskular.
Reaksionet anësore më të zakonshme (incidenca >2%) janë 
dhimbja e kokës dhe dhimbjet normale. Informoni pacientët 
paraprakisht për mundësinë e humbjes së përkohshme të 
ndjeshmërisë dhe funksionit të muskujve pas infiltrimit dhe 
injeksioneve të bllokut nervor.
Udhëzoni pacientët që të mos hanë ose pinë derisa të kthehet
ndjesia normale.

Ju lutemi shikoni informacionin e plotë të përshkrimit 
shoqërues ose vizitoni www.orabloc.com

Orabloc është një anestetik lokal amide që përmban një 
vazokonstriktor të sugjeruar për anestezi lokale, infiltrative ose 
përçuese në procedurat dentare të thjeshta dhe komplekse. 
Orabloc përmban sodium metabisulfit. Orabloc nuk sugjerohet 
për pacientët të cilët janë të tejndjeshëm ndaj produkteve që 
përmbajnë sulfite. Produktet që përmbajnë sulfite mund të 
shkaktojnë reaksione të tipit alergjik duke përfshirë simptoma 
anafilaktike dhe episode kërcënuese për jetën ose më pak të 
rënda astmatike në disa njerëz të ndjeshëm. Ju lutemi, për 
të parë ose shkarkuar informacionin e plotë të përshkrimit, 
vizitoni www.orabloc.com

Prodhuar në Itali nga: Pierrel S.p.A.
Strada Statale Appia 46/48 - 81043
Capua (CE), Italy

Ju lutemi shikoni informacionin e plotë të
përshkrimit shoqërues ose vizitoni

www.orabloc.com
duke përdorur kodin QR.

Për më shumë rreth Orabloc telefononi 
Pierrel në

1-610-989-4222 apo email
orabloc@pierrelgroup.com


