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Articaină HCl 4% / epinefrină 
1:100.000 
Articaină HCl 4% / epinefrină 
1:200.000.  
Soluție injectabilă 
 
Instalarea rapidă a anesteziei în 1-3 minute.  

Anestezia completă durează aproximativ 1 oră 

pentru infiltrații, până la 2 ore pentru blocajul 

nervos. 

10% surplus de epinefrină¹. 
Termen de valabilitate de 24 de luni la temperatura 
camerei. 
Fără edetat de sodiu, fără metilparaben și fără latex. 

Cele mai frecvente reacții adverse (incidență >2%) 

sunt cefaleea și durerea. 

Fiecare cartuș este sigilat individual în blister pentru 

protecție maximă. 

 
Orabloc® este indicat pentru anestezie locală, infiltrativă 

sau conductivă, atât pentru proceduri dentare simple, 

cât și complexe: 

Pentru majoritatea procedurilor stomatologice de rutină, 

se preferă Orabloc® care conține epinefrină 1:200.000. 

Atunci când este necesară o hemostază mai pronunțată 

sau o vizualizare mai bună a câmpului chirurgical, se 

poate utiliza Orabloc® care conține epinefrină 1:100.000. 

 
Ambele produse Orabloc® au un termen de valabilitate  
de 24 de luni. 

A se păstra la temperatura camerei; 25°C (77°F), cu 

scurte variații permise între 15°C (59°F) și 30°C(86°F).  

A se feri de lumină. 

A nu se congela. 

 
Ambalarea Orabloc® 

Fiecare cartuș este sigilat individual pentru o  protecție 

maximă până în momentul utilizării. 

Cartușele sunt ambalate câte 10 într-o tăviță tip blister 

pentru a evita contactul dintre sticlă și sticlă. 

Folii tip blister ambalate în cutii de câte 50. 

 
Dozare și administrare - Adulți 

Pentru adulții sănătoși, doza maximă de Orabloc® 

administrată prin infiltrație submucoasă și/sau bloc 

nervos nu trebuie să depășească 7mg/kg (0,175 ml/kg) 

de articaină HCl.  

Dozajul trebuie redus la pacienții vârstnici și la pacienții 

cu afecțiuni cardiace sau hepatice. 

 
Copii cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani 

Cantitatea de Orabloc® la copiii cu vârste cuprinse între 

4 și 16 ani care trebuie injectată trebuie să fie 

determinată de vârsta și greutatea copilului și de 

amploarea intervenției. 

Doza maximă de Orabloc® nu trebuie să depășească 7 

mg/kg (0.175 mL/kg) de articaină HCl (a se vedea 

Utilizarea la populații specifice).  Nu se recomandă 

utilizarea la copiii cu vârsta sub 4 ani 

 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 

 

Administrarea necesită atenție sporită pentru a se evita 

injectarea intravasculară accidentală, care poate fi 

asociată cu convulsii urmate de comă și stop respirator. 

 
Soluțiile de anestezic local care conțin un vasoconstrictor 

trebuie utilizate cu prudență, în special la pacienții cu 

afectare a funcției cardiovasculare sau cu afecțiuni 

vasculare. 

 
Administrarea de Orabloc® determină o creștere de 3 până 

la 5 ori a concentrațiilor plasmatice de epinefrină față de 

valorile inițiale. 

 
Cu toate acestea, la adulții sănătoși nu pare să fie asociată 

cu creșteri marcate ale tensiunii arteriale sau ale frecvenței 

cardiace, cu excepția cazului de injectare intravasculară 

accidentală. 

 
Cele mai frecvente reacții adverse (incidență >2%) sunt 

cefaleea și durerea. Informați pacienții în prealabil cu 

privire la posibilitatea pierderii temporare a sensibilității și a 

funcției musculare în urma infiltrațiilor și a injecțiilor de bloc 

nervos. 

 
Indicați pacienților să nu mănânce sau să bea până la 

revenirea la normal a simțurilor. 

 

Vă rugăm să consultați informațiile complete de prescriere 

alăturate sau să vizitați www.dentadeals.ro. 

 
 

 

Orabloc® este un anestezic local amidic care conține un 

vasoconstrictor indicat pentru anestezie locală, infiltrativă 

sau conductivă în procedurile dentare simple și complexe. 

Orabloc® conține metabisulfit de sodiu. Orabloc® este 

contraindicat la pacienții care sunt hipersensibili la 

produsele care conțin sulfiți. 

Produsele care conțin sulfiți pot provoca reacții de tip 

alergic, inclusiv simptome anafilactice și episoade 

astmatice mai puțin severe sau care pun viața în pericol la 

anumite persoane sensibile. 

 

 
 

 

_____________________________________________ 

 

Vă rugăm să consultați informațiile complete 

de prescriere alăturate sau să vizitați 

www.orabloc.com utilizând codul QR. 

Pentru a afla mai multe despre Orabloc, 

sunați la Pierrel la 1-610-989-4222 sau 

trimiteți un e-mail la 

orabloc@pierrelgroup.com 

 

 

Orabloc®  este distribuit in Romania de 

Expert Tech Solutions SRL  

Tel: 00 40 799 723 422 sau e-mail: 

contact@dentadeals.ro

 
¹Asociația Americană a Inimii (AHA) recomandă utilizarea celei mai mici 

cantități posibile de epinefrină (Kaplan EL ed. Cardiovascular disease in 

dental practice. Dallas, TX: American Heart Association, 1986)  
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