Lidocaine 2%
2 gm / 100 gm Gel
Lidocaine hydrochloride
Local Anaesthetic

Composition:

Each 100 gm contains:
Lidocaine hydrochloride 2.0 gm equivalent to Lidocaine base 1.62 gm

Properties:

Lidocaine is a safe and effective local anaesthetic for surface use .
when applied locally it prevents the generation and conduction of
nerve impulse , altering the permeability of ions , particularly the
sodium influx through the cell membrane
It is usually effective within 5 minutes of application and has a
duration of effect of 1-2 hours .

Indications & Usage:

Lidocaine can be used topically to give relief from local pain and / or
itching due to :
- Mild burns and sun burns
- Insect bites.
- Sore nipples and abrasions .
- Pruritus ani and vulvae
- Anal fissures and haemorrhoids
- Proctoscopy and sigmoidoscopy
- Stomatitis
- Herpetic lesions

Side Effects:

Local adverse reactions are very rare with Lidocaine and include
allergic skin reactions .

Dosage & Administration:

Apply to the affected areas as a thin film 1-2 times daily .

Packing:

Pack contains tube of 20 gm
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 2جم  100 /جم چيل
ليدوكايني هيدروكلوريد
مخدر موضعى

التركيب:

يحتوى كل  100جم على:
ليدوكايني هيدروكلوريد  2جم تكافىء ليدوكايني قاعدة  1,62جم

اخلواص:

ليدوكاي�ين مخ��در موضعى فع��ال وآمن لإلس��تعمال اخلارج��ى  ،وعند إس��تعمال
املس��تحضر موضعيا فإنه مينع تخليق وتوصيل النبضات العصبية من خالل تقليل
نفاذ أيونات الصوديوم خالل جدار اخللية .
يعطى املستحضر فاعلية خالل  5دقائق من اإلستعمال ويستمر مفعولة من ساعة
إلى ساعتني .

دواعى االستعمال:

يستخدم ليدوكايني لتسكني اآلالم املوضعية و  /أو احلكة الناجتة من :
 احلروق البسيطة و حروق الشمس لدغ احلشرات تشققات حلمة الثدى والسحجات احلكة الشرجية والفرجية الشق الشرجى والبواسير عند إستخدام مناظير الشرج والقولون إلتهابات الفم -اإلصابة بالهربس

األعـــراض اجلانبيــة:

نادرا ما حتدث أعراض جانبية موضعية وتكون فى صورة حساسية جلدية .

طريقة اإلستعمال و اجلرعة:

يدهن املكان املصاب بطبقة رقيقة من اجليل مرة او مرتني يوميا .

العبوة:

عبوة حتتوى على أنبوبة بها  20جم

.
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