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Roztwór do wstrzykiwań (chlorowodorek artykainy 4% 
oraz adrenalina  1:100 000 lub  1:200 000)

Wyłączny dystrybutor w Polsce



Roztwór do wstrzykiwań zawierający chlo-
rowodorek artykainy 4% oraz adrenalinę (epi-
nefrynę) w stężeniu 1:100 000 lub 1:200 000.

Szybki początek działania znieczulającego - w ciągu 1-3 minut 
od podania.
Pełne znieczulenie trwa około 1 godziny w przypadku infiltracji, 
do 2 godzin w przypadku blokady nerwów.
Jedynie 10% nadmiaru epinefryny1.
Okres trwałości 24 miesiące  w temperaturze pokojowej.
Nie zawiera wersenianu sodowego, metyloparabenu i lateksu.
Najczęściej występujące działania niepożądane (częstość 
występowania >2%) to ból głowy.
Każdy wkład indywidualnie zamknięty w blistrze w celu 
zapewnienia maksymalnej ochrony.

Lek Orabloc jest wskazany do znieczulenia miejscowego, 
nasiękowego lub przewodowego zarówno w prostych, jak 
i złożonych zabiegach stomatologicznych:

W większości rutynowych zabiegów stomatologicznych 
preferowany jest lek Orabloc zawierający epinefrynę w stężeniu 
1:200 000.
Kiedy wymagana jest bardziej wyraźna homeostaza lub lepsza 
wizualizacja pola operacyjnego, można użyć leku Orabloc 
zawierającego epinefrynę w stężeniu 1:100 000.

Oba składy leku Orabloc mają 24-miesięczny okres trwałości.

Przechowywać w temperaturze pokojowej 25°C (77°F),
z dopuszczalnymi krótkimi okresami pomiędzy 15°C 
(59°F) a 30°C (86°F).
Chronić przed światłem.
Nie mrozić.

Opakowanie leku Orabloc

Każdy wkład jest indywidualnie zamknięty w blistrze w celu 
zapewnienia maksymalnej ochrony aż do momentu użycia.
Wkłady są zapakowane po 10 sztuk w blistrze, 
Blistry pakowane są w pudełka po 50 sztuk.

Dawkowanie i sposób podawania:
Osoby dorosłe

W przypadku zdrowych osób dorosłych, maksymalna dawka 
leku Orabloc podawana metodą nasiękową podśluzówkową 
i/lub metodą blokady nerwów nie powinna przekraczać 7mg/kg 
masy ciała artykainy HCl.
Dawka powinna być zmniejszona u pacjentów w podeszłym 
wieku oraz u pacjentów z chorobami serca lub wątroby.

Dzieci w wieku od 4 do 16 lat

Ilość wstrzykiwanego leku Orabloc u dzieci w wieku od 4 do 16 
lat powinna być określona na podstawie wieku i wagi dziecka 
oraz zakresu zabiegu stomatologicznego.
Maksymalna dawka leku Orabloc nie powinna przekraczać 5 
mg/ kg masy ciała artykainy HCl (patrz: Dawkowanie u dzieci 
i młodzieży). Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 4 roku 
życia.

¹Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (American Heart Association lub AHA) zaleca stosowanie 
możliwie jak najmniejszej ilości epinefryny (Kaplan EL ed. Choroby sercowo-naczyniowe w praktyce 
stomatologicznej. Dallas, TX: Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne, 1986)

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważać, aby uniknąć przypadkowego wstrzyknięcia 
wewnątrznaczyniowego, które może wiązać się z drgawkami, 
a następnie śpiączką i zatrzymaniem oddechu. Roztwory 
znieczulenia miejscowego, które zawierają substancję 
obkurczającą naczynia krwionośne, powinny być stosowane 
ostrożnie, szczególnie u pacjentów z upośledzoną czynnością 
układu krążenia lub chorobą naczyń krwionośnych. Podanie 
leku Orabloc powoduje 3-krotny do 5-krotnego wzrost stężenia 
epinefryny w osoczu w porównaniu z poziomem wyjściowym. 
Jednak u zdrowych dorosłych nie wydaje się, aby podawanie 
leku wiązało się z wyraźnym wzrostem ciśnienia krwi lub 
rytmu akcji serca, z wyjątkiem przypadkowego wstrzyknięcia 
wewnątrznaczyniowego. Najczęściej występujące działania 
niepożądane (częstość występowania >2%) to ból głowy. Należy 
informować pacjentów z wyprzedzeniem o możliwości czasowej 
utraty czucia i funkcji mięśni po wstrzyknięciach nasiękowych 
i blokadach nerwów. Należy poinstruować pacjentów, aby nie jedli 
i nie pili aż do czasu powrotu normalnego czucia.

Należy zapoznać się z załączoną pełną charakterystyką leku lub 
odwiedzić stronę internetową www.orabloc.com

Lek Orabloc jest amidowym środkiem znieczulającym miejscowo, 
zawierającym substancję obkurczającą naczynia krwionośne, 
wskazanym do znieczulenia miejscowego, nasiękowego lub 
przewodowego zarówno w prostych, jak i złożonych zabiegach 
stomatologicznych. Lek Orabloc zawiera pirosiarczyn sodu. Lek 
Orabloc jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy są nadwrażliwi 
na produkty zawierające siarczyny. Produkty zawierające 
siarczyny mogą wywoływać reakcję typu alergicznego, w tym 
objawy anafilaktyczne oraz zagrażające życiu lub mniej poważne 
epizody astmatyczne u niektórych podatnych osób. Aby zapoznać 
się z załączoną pełną charakterystyką leku lub ją pobrać, należy 
odwiedzić stronę internetową www.orabloc.com
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Należy zapoznać się z załączoną pełną charakterystyką 
leku lub odwiedzić stronę internetową www.orabloc.com 

używając kodu QR.
 

Aby dowiedzieć się więcej o leku Orabloc, skontaktuj 
się telefonicznie z Pierrel, nr tel. 1-610-989-4222 

lub wyślij e-mail do orabloc@pierrelgroup.com
 


