
ЯКІСТЬ, ЯКА ВАМ ПОТРІБНА, 
ЗА ПРИЙНЯТНУ ЦІНУ 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

ОРАБЛОК. ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ 
(артикаїну гідрохлорид 4% та  
епінефрин 1:100 000 і епінефрин 1:200 000) 
розчин для ін’єкцій 
 
 
 
 

 



Ораблок 
Піеррел С.п.А., Італія (Pierrel S.p.A, Italy) 
С.С. Аппіа – 81043 Капуа (CE), Італія / 
S.S. Appia – 81043 Capua (CE), Italy 

 

  ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ 
 

 Швидкий початок анестезії (1-3 хвилини) 
 Застосовується для інфільтраційної та 

провідникової анестезії  
 Тривалість ефективної анестезії становить 

приблизно 75 хвилин 
 10% допустимий надлишок адреналіну¹ 
 Термін придатності 2 роки    
 Зберігати при температурі не вище 25°С в 

оригінальній упаковці для захисту від дії 
світла  

 НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ 
 Відсутні: едетат натрію, метилпарабен, латекс 
 Найбільш поширені побічні реакції: головний 

біль, місцеве порушення чутливості 
 Кожний картридж герметично закривається в 

блістер 
 

 Слід бути обережним, щоб уникнути 
випадкового внутрішньосудинного 
введення препарату, це може 
викликати судоми, кому та зупинку 
дихання  

 Місцеві анестезуючі розчини, які 
містять судинозвужувальний засіб, слід 
обережно застосовувати, особливо у 
пацієнтів з порушеннями серцево-
судинної функції або судинними 
захворюваннями  

 Введення Ораблоку призводить до 
збільшення концентрації адреналіну в 
плазмі у 3–5 разів у порівняні з 
вихідним рівнем. Однак у здорових 
дорослих це не пов'язане з помітним 
збільшенням артеріального тиску або 
частоти серцевих скорочень, крім 
випадкових внутрішньосудинних 
ін’єкцій 

 Найпоширеніша побічна реакція (> 2%) 
― головний біль  

 Повідомте пацієнтів заздалегідь про 
можливість тимчасової втрати 
чутливості та функції м’язів після 
інфільтраційної та провідникової 
анестезії 

 Пацієнтам рекомендується не їсти і не 
пити до повернення нормального стану 
 

Ораблок  є місцевим анестетиком амідного 
типу, який застосовується у стоматології 
для інфільтраційної та провідникової 
анестезії.  
 

Ораблок показаний для інфільтраційної та 
провідникової анестезії в стоматології: 
 Для більшості рутинних стоматологічних процедур 

кращим вибором є Ораблок 1:200 000  
 При необхідності більш вираженого гомеостазу або 

кращої візуалізації хірургічного поля препаратом 
вибору є Ораблок 1:100 000 
 

Упаковка 
 Картриджі 1.8 мл із скла І гідролітичного типу, 

закриті алюмінієвою кришкою  
 Картриджі промарковані відповідно до 

національних вимог 
 Картриджі у прозорих пластикових блістерах, 

кожен з яких містить 10 картриджів та 5 блістерів в 
літографованому коробі разом з інструкцією для 
пацієнта 

  
Спосіб застосування та дози  
 Для здорових дорослих ― максимальна доза 

Ораблоку для інфільтраційної та/або провідникової 
анестезії не повинна перевищувати 7 мг артикаїну 
на 1 кг маси тіла  

 Дозування слід зменшити у пацієнтів літнього віку 
та пацієнтам із захворюваннями серця або печінки 
 

Ораблок містить метабісульфіт натрію.  
Ораблок не можна застосовувати у разі 
підвищеної чутливості до діючих речовин 
― епінефрину та артикаїну, а також до 
сульфітів (метабісульфіту) або до будь-якої 
з допоміжних речовин препарату. Натрію 
метабісульфіт рідко може спричинити 
реакції гіперчутливості та бронхоспазм. 
Щоб  переглянути або завантажити повний 
текст інструкції відвідайте сайт 
http://www.drlz.com.ua/  
 
ПрАТ «ІНДАР», вул. Зрошувальна, 5, м. Київ, 
Україна, 02099, тел. +38 044 566 3601 
Р.П. №UA/18234/01/01 і № UA/18234/01/02 
Наказ МОЗ України №1789 від 04.08.2020   

Діти 
 Лікарський засіб Ораблок вводиться дітям у 

мінімальній кількості, необхідній для досягнення 
належного знеболення; кількість введеного 
препарату підбирається індивідуально, залежно від 
віку та маси тіла дитини  

 Не можна перевищувати максимальну дозу, яка 
становить 7 мг артикаїну на 1 кг маси тіла 

 Застосування препарату дітям віком до 1 року не 
вивчалося 

 
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) 

Представлена інформація призначена виключно  для 
розміщення у спеціалізованих виданнях для спеціалістів 
охорони здоров’я, а також для поширення на конференціях, 
симпозіумах, семінарах з медичної тематики. 
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