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Articaine HCl 40 mg/ml
and epinephrine 0,01 mg/ml
and epinephrine 0,005 mg/ml, Injection



Articaine HCl 40 mg/ml
and epinephrine 0,01 mg/ml
and epinephrine 0,005 mg/ml, Injection

Ταχεία έναρξη της αναισθησίας μέσα σε 1-3 λεπτά.
Η πλήρης αναισθησία διαρκεί περίπου 1 ώρα για τις 
διηθήσεις, έως και 2 ώρες για τον αποκλεισμό των νεύρων.
10% περισσότερη επινεφρίνη¹.
Διάρκεια ζωής 24 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου.
Χωρίς Sodium edetate, χωρίς methylparaben και
χωρίς λάτεξ.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα >2%) 
είναι πονοκέφαλος και πόνος.
Κάθε φυσίγγιο περιέχεται ξεχωριστά στο blister για μέγιστη 
προστασία.

Το Orabloc ενδείκνυται για τοπική, διηθητική ή αγώγιμη 
αναισθησία τόσο σε απλές όσο και σε πολύπλοκες 
οδοντιατρικές επεμβάσεις

Για τις περισσότερες συνήθεις οδοντιατρικές επεμβάσεις, 
προτιμάται το Orabloc που περιέχει επινεφρίνη 1:200.000.
Όταν απαιτείται πιο έντονη ομοιόσταση ή βελτιωμένη 
οπτικοποίηση του χειρουργικού πεδίου, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το Orabloc που περιέχει επινεφρίνη 
1:100.000.

Και οι δυο περιεκτικότητες του Orabloc έχουν διάρκεια 
ζωής 24 μήνες

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. 25°C (77°F), με 
μικρές αποκλίσεις που επιτρέπονται μεταξύ 15°C (59°F) 
και 30°C (86°F).
Προστατέψτε από το φως.
Μην καταψύχετε..

Συσκευασία Orabloc

Κάθε φυσίγγιο σφραγισμένο μεμονωμένα για μέγιστη 
προστασία μέχρι τη στιγμή της χρήσης.
Τα φυσίγγια συσκευάζονται ανα 10 σε κάθε θήκη blister για 
να αποφευχθεί η επαφή γυαλιού με γυαλί.
Τα blister συσκευάζονται σε κουτιά των 50.

Δοσολογία και χορήγηση – Ενήλικες

Για υγιείς ενήλικες, η μέγιστη δόση του Orabloc που 
χορηγείται με υποβλεννογόνια διήθηση και/ή νευρικό 
αποκλεισμό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 mg/kg (0,175 
mL/kg) HCl αρτικαΐνης
Η δοσολογία θα πρέπει να μειωθεί σε ηλικιωμένους 
ασθενείς και σε ασθενείς με καρδιακή ή ηπατική νόσο.

Παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών

Η ποσότητα του Orabloc σε παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών 
που θα χορηγηθεί με ένεση πρέπει να καθορίζεται από 
την ηλικία και το βάρος του παιδιού και το μέγεθος της 
επέμβασης.
Η μέγιστη δόση του Orabloc δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 7 mg/kg (0,175 mL/kg) HCl αρτικαΐνης (βλ. Χρήση σε 
Συγκεκριμένους Πληθυσμούς). Δεν συνιστάται η χρήση σε 
παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.

¹The American Heart Association (AHA) recommends using the lowest possible quantity of epinephrine (Kaplan 
EL ed. Cardiovascular disease in dental practice. Dallas, TX: American Heart Association, 1986)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή τυχαίας 
ενδοαγγειακής ένεσης, η οποία μπορεί να σχετίζεται με 
σπασμούς που ακολουθούνται από κώμα και αναπνευστική 
ανακοπή. Τα τοπικά αναισθητικά διαλύματα που περιέχουν 
αγγειοσυσταλτικό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
με προσοχή, ιδιαίτερα σε ασθενείς με διαταραχή της 
καρδιαγγειακής λειτουργίας ή αγγειακή νόσο. Η χορήγηση 
του Orabloc έχει ως αποτέλεσμα 3 έως 5 φορές αύξηση των 
συγκεντρώσεων της επινεφρίνης στο πλάσμα σε σύγκριση με 
την αρχική τιμή. Ωστόσο, σε υγιείς ενήλικες δεν φαίνεται να 
σχετίζεται με αξιοσημείωτες αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης 
ή του καρδιακού ρυθμού, εκτός από την περίπτωση τυχαίας 
ενδοαγγειακής ένεσης. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες 
(συχνότητα >2%) είναι πονοκέφαλος και πόνος. Ενημερώστε 
τους ασθενείς εκ των προτέρων για την πιθανότητα προσωρινής 
απώλειας της αίσθησης και της μυϊκής λειτουργίας μετά από 
διήθηση και ενέσεις νευρικού αποκλεισμού. Δώστε οδηγίες 
στους ασθενείς να μην τρώνε ή πίνουν μέχρι να επανέλθει η 
φυσιολογική αίσθηση.

Το Orabloc είναι ένα τοπικό αναισθητικό αμιδίου που 
περιέχει ένα αγγειοσυσταλτικό που ενδείκνυται για τοπική, 
διηθητική ή αγώγιμη αναισθησία τόσο σε απλές όσο και 
σε πολύπλοκες οδοντιατρικές επεμβάσεις. Το Orabloc 
περιέχει sodium metabisulfite. Το Orabloc αντενδείκνυται σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε προϊόντα 
που περιέχουν θειώδη. Προϊόντα που περιέχουν θειώδη 
μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικού τύπου αντίδραση, 
συμπεριλαμβανομένων αναφυλακτικών συμπτωμάτων και 
απειλητικών για τη ζωή ή λιγότερο σοβαρών επεισοδίων 
άσθματος σε ορισμένα ευαίσθητα άτομα.

Manufactured in Italy by: Pierrel S.p.A. 
Strada Statale Appia 46/48 - 81043 
Capua (CE), Italy

Please see accompanying full prescribing information 
or visit www.orabloc.comusing the QR code.

To learn more about Orabloc call Pierrel at 1-610-
989-4222 or email to 

orabloc@pierrelgroup.com


