
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΑΣΖΙΟΤ

ΙΩΑΝΝΑ-ΙΛΙΑ ΦΛΙΑΡΑ

ΕΤΥΡΟΤΝΗ ΒΛΑΦΙΩΣΗ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ

TMHMA NOΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ



Σοπικό Αναιςθηςύα  ςε Επώδυνεσ Διαδικαςύεσ

Οι πληροφορύεσ αφορούν αποκλειςτικϊ τη χρόςη τησ EMLA ςε παιδιϊ.

Σοπικϊ αναιςθητικϊ ςε μορφό κρϋμασ και gel που χρηςιμοποιούνται για μεύωςη του οξϋοσ πόνου ςτα
παιδιϊ εύναι τα παρακϊτω:

Λιδοκαΐνη - Πριλοκαΐνη εύναι διαθϋςιμο ςε μορφό κρϋμασ (EMLA) ό patch (επύθεμα). Η κρϋμα περιϋχει δυο
δραςτικϋσ ουςύεσ τη λιδοκαΐνη 2,5% και την πριλοκαΐνη 2,5%, το patch εύναι εμποτιςμϋνο με 1 g λιδοκαΐνη –
πριλοκαΐνη.
Αμεθοκαΐνη εύναι διαθϋςιμο ωσ gel (περύπου 1 g εφαρμόζεται απευθεύασ ςτο δϋρμα).
Λιποςωμικό Λιδοκαΐνη 4% εύναι διαθϋςιμο ςε μορφό κρϋμασ.

Γιατύ εύναι ςημαντικό να χρηςιμοποιώ την κρϋμα EMLA?

Η κρϋμα EMLA δρα προκαλώντασ μούδιαςμα ςτην επιφϊνεια του δϋρματοσ, με ςυνϋπεια την μεύωςη του
πόνου κατϊ τη διενϋργεια κϊθε επώδυνησ ιατρονοςηλευτικόσ πρϊξησ.

Οι πιο ςυχνϋσ διαδικαςύεσ ςε παιδιϊ που προκαλούν πόνο εύναι, ο εμβολιαςμόσ η φλεβοκϋντηςη, η ςυρραφό
τραύματοσ, η περιπούηςη εγκαύματοσ, η οςφυνωτιαύα παρακϋντηςη και κϊθε παρϋμβαςη που μπορεύ να
προκαλϋςει μικρόσ ϋνταςησ πόνο.

Πότε πρϋπει να 
χρηςιμοποιώ την 

κρϋμα;

• Η κρϋμα EMLA εφαρμόζεται απευθεύασ ςτο δϋρμα τουλϊχιςτον 1 ώρα
πριν την επώδυνη διαδικαςύα (αιμοληψύα, φλεβοκϋντηςη, εμβόλιο,
ςυρραφό τραύματοσ κ.α) και καλύπτεται με αδιϊβροχο επύθεμα για
καλύτερη απορρόφηςη τησ.

• Ο νοςηλευτόσ θα επιλϋξει τα ςημεύα που θα τοποθετόςει την κρϋμα ό θα
ςασ ενημερώςει για τον τρόπο εφαρμογόσ τησ, πότε και ςε ποια ςημεύα
του ςώματοσ του παιδιού να την εφαρμόςετε. Πιθανόν να την
εφαρμόςετε ςε περιςςότερα από ϋνα ςημεύα.

• ημαντικό Η κρϋμα EMLA χρηςιμοποιεύται μόνο ςε ακϋραιο δϋρμα.
Δεν εφαρμόζετε ςε τραυματιςμϋνο δϋρμα.

Πόςη κρϋμα EMLA
πρϋπει να 

χρηςιμοποιόςω; • Ο ιατρόσ ό ο νοςηλευτόσ θα ςασ ενημερώςει για την ποςότητα τησ
κρϋμασ EMLA που θα εφαρμόςετε. Η ποςότητα καθορύζεται από την
διϊρκεια τησ παρϋμβαςησ και τησ πιθανόσ ϋνταςησ του πόνου. Γενικϊ
εφαρμόζουμε 1-2 g.

ημαντικό • Να ακολουθεύτε τισ οδηγύεσ του ιατρού ό του νοςηλευτό ςασ για την
ποςότητα που θα χρηςιμοποιόςετε.



Πώσ πρϋπει να την εφαρμόςω;

Συμπιϋςτε την κρϋμα από το ςωληνϊριο πϊνω ςτην περιοχό του δϋρματοσ που θα  πραγματοποιηθεύ η 
παρϋμβαςη. Απλώςτε  την κρϋμα χωρύσ τριβό.

Τοποθετεύςτε το αδιϊβροχο επύθεμα πϊνω από την κρϋμα για  καλύτερη απορρόφηςη . Το αδιϊβροχο 
επύθεμα υπϊρχει ςτη ςυςκευαςύα με  την κρϋμα.

Σημειώςτε την ώρα που εφαρμόζετε την κρϋμα.

Πλύνετε τα χϋρια ςασ ςωςτϊ με ςαπούνι και νερό μόλισ τελειώςετε την εφαρμογό τησ. 

Απομακρύνετε το επύθεμα και ςκουπύςτε απαλϊ την κρϋμα με χαρτομϊντιλο. 

Μην εφαρμόζετε την κρϋμα ςε δϋρμα που ϋχει εξϊνθημα, ϋκζεμα, εςχϊρα ό ούδημα  ό ςε δϋρμα που 
αιμορραγεύ.

Η κρϋμα δεν  εφαρμόζετε  ςτα μϊτια, τα αυτιϊ, τη μύτη, το ςτόμα και ςτα γεννητικϊ όργανα.

Πότε θα  αρχύςει να 
δρα  η κρϋμα;

Η κρϋμα EMLA προκαλεύ μούδιαςμα ςτο δϋρμα
περύπου ςε 1 ώρα. Το δϋρμα θα μεύνει μουδιαςμϋνο
για 2-3 ώρεσ.

Εϊν το παιδύ μου εύναι 
ϊρρωςτο (πχ εμετού);

Δε χρειϊζεται να ανηςυχεύτε. Η κρϋμα EMLA
τοποθετεύται και ςτο παιδύ που εύναι ϊρρωςτο.

Εϊν ξεχϊςετε να εφαρμόςετε την κρϋμα EMLA, ό την
εφαρμόςετε με καθυςτϋρηςη, ενημερώςτε τον
νοςηλευτό ό τον ιατρό που πρόκειται να κϊνει την
παρϋμβαςη για να καθυςτερόςει η παρϋμβαςη μϋχρι
να δρϊςει η κρϋμα.

Σι θα γύνει εϊν ξεχϊςω 
να την εφαρμόςω;

Σι θα γύνει εϊν 
χρηςιμοποιόςω 

μεγϊλη ποςότητα;

Εύναι απύθανο να εφαρμόςετε μεγϊλη ποςότητα
κρϋμασ EMLA. Εϊν το παιδύ ςασ αιςθανθεύ ζϊλη,
μυρμόγκιαςμα ό μούδιαςμα γύρω από το ςτόμα ό τη
γλώςςα, εϊν ϋχει θολό όραςη ό αυτιϊ που βουύζουν,
να το μεταφϋρεται ςτο νοςοκομεύο.



Τπϊρχουν πιθανϋσ παρενϋργειεσ;

Αν το παιδύ ςασ εμφανύςει εξϊνθημα, ούδημα ό
απώλεια ςυνεύδηςησ ό δυςκολύα ςτην αναπνοό
μετϊ την εφαρμογό τησ κρϋμασ EMLA, δεύχνει
ότι εύναι αλλεργικό ςε αυτόν. Απομακρύνετε
την κρϋμα και επικοινωνόςτε με τον παιδύατρο
ςασ ό μεταφϋρεται το παιδύ ςτο νοςοκομεύο.

Αν το δϋρμα του παιδιού ςασ ϊλλαξε χρώμα
(μπλε-γκρι) επικοινωνόςτε με τον παιδύατρό
ςασ ό πηγαύνετε το παιδύ ςασ αμϋςωσ ςτο
νοςοκομεύο.

Σο παιδύ ςασ μπορεύ να εμφανύςει κνηςμό ό
μυρμόγκιαςμα ςτα ςημεύα όπου εφαρμόςτηκε
η κρϋμα, τότε απομακρύνετε την κρϋμα και
επικοινωνόςτε με τον παιδύατρό ςασ για
οδηγύα.
Σο δϋρμα μπορεύ να εμφανύςει εξϊνθημα ό
ούδημα. Αυτϋσ οι αντιδρϊςεισ εξαφανύζονται
αμϋςωσ μόλισ η κρϋμα απομακρυνθεύ. Εϊν το
πρόβλημα υπϊρχει και την επόμενη μϋρα,
επικοινωνόςτε με το ιατρό ςασ.

Άλλεσ παρενϋργειεσ που 
πρϋπει να γνωρύζετε:

Μπορεύτε να δύνετε ςτο παιδύ ςασ φϊρμακα που
περιϋχουν παρακεταμόλη ό ιβουπροφαύνη,
εκτόσ αν υπϊρχει ιατρικό αντϋνδειξη.
Αν το παιδύ ςασ λαμβϊνει ϊλλα φϊρμακα,
ενημερώςτε το ιατρό ό το νοςηλευτό για
περιςςότερεσ πληροφορύεσ.

Μπορούν να χορηγούνται 
ϊλλα φϊρμακα παρϊλληλα με 

την κρϋμα EMLA;



Αν το παιδύ ϋφαγε κρϋμα EMLA, επικοινωνόςτε
αμϋςωσ με το παιδύατρό ςασ.

Μην εφαρμόςετε την κρϋμα ςε ϊλλα ςημεύα του
ςώματοσ. Πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ μόνο ςτο
δϋρμα που θα γύνει η παρϋμβαςη.

Φρηςιμοποιόςτε την κρϋμα EMLA μόνο ςτο παιδύ
ςασ.

Εϊν κϊποιοσ ϋχει χρηςιμοποιόςει την κρϋμα κατϊ
λϊθοσ, απομακρύνετε την κρϋμα από το δϋρμα και
επικοινωνόςτε με το ιατρό ςασ.

Εϊν το παιδύ ςασ πϊςχει από αναιμύα ό
μεθαιμοςφαιριναιμύα και πορφύρα ενημερώςτε
τον ιατρό ό το νοςηλευτό πριν την χρόςη τησ.

Σι ϊλλο πρϋπει  να γνωρύζω για 
τη ςυγκεκριμϋνη κρϋμα EMLA;

Υυλϊξτε την κρϋμα πριν από τη χρόςη ςε δροςερό
μϋροσ, δεν χρειϊζεται να φυλϊςςεται ςτο ψυγεύο.

Ελϋγξτε την ημερομηνύα λόξησ πριν τη χρόςη τησ.

Βεβαιωθεύτε ότι τα παιδιϊ δεν θα ϋχουν πρόςβαςη.

Μόλισ ανούξετε το ςωληνϊριο τησ κρϋμασ EMLA,
πετϊξτε την υπόλοιπη ποςότητα εντόσ μιασ
ημϋρασ.

Υυλϊξτε την κρϋμα ςτη αρχικό τησ ςυςκευαςύα.

Πού πρϋπει να φυλϊςςω την 
κρϋμα EMLA;

Με ποιον να επικοινωνόςετε για περιςςότερεσ πληροφορύεσ;
Ο ιατρόσ του παιδιού ςασ, ο φαρμακοποιόσ και ο νοςηλευτόσ θα  ςασ δώςουν περιςςότερεσ 

πληροφορύεσ για την κρϋμα EMLA.


