
PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

 

                                             Pakendi infoleht: teave patsiendile 

 

                                                        Lidokaiin/tsetrimiid 

                                                        Igemegeel, 5g/0,15g 

 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel. 

 

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet 

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda 

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga 

- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile    

             kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased 

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime  

             võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 

 

Infolehe sisukord 

1.Mis ravim on lidokaiin/tsetrimiid igemegeel ja milleks seda kasutatakse 

2.Mida on vaja teada enne lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli kasutamist 

3.Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli kasutada 

4.Võimalikud kõrvaltoimed 

5.Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli säilitada 

6.Pakendi sisu ja muu teave 

 

 

1. Mis ravim on lidokaiin/tsetrimiid igemegeel ja milleks seda kasutatakse 

 

Nimetatud igemegeel on kombinatsioonpreparaat, mille toimeaineteks on lidokaiin ja tsetrimiid, mida 

kasutatakse hambaravis lokaalanesteetikumina (paikne tuimasti).  

Seda kasutatakse suulimaskesta paikseks tuimastuseks enne infiltratsioonanaesteesiat, hambakroonide 

ja -sildade proovimist ning korrigeerimist, hambakivi eemaldamist ja hamba väljatõmbamist. 

 

Patsienti peab informeerima riskist, et ta kogemata hammustab eelnevalt tuimastatud huulde, põske 

ja/või keelde. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli kasutamist 

 

Lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli ei tohi kasutada: 

- kui olete allergiline lidokaiini ja/või tsetrimiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes 



- alla 4-aastastel lastel  

- süstimiseks 

Teil kasutatavas ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma hambaarstilt. 

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne selle igemegeeli kasutamist nõu oma hambaarstiga. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Enne lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli kasutamist pidage nõu oma hambaarstiga. 

Patsienti peab informeerima, et juhul kui suhu satub rohkem geeli kui vaja, tuleb üleliigne välja 

sülitada, et vältida selle allaneelamist ning liigset imendumist. 

Suu limaskestavigastuse korral tuleb olla ettevaatlik, sest lidokaiini imendumine võib toimuda 

kiiremini ja ulatuslikumalt. 

Sportlasi tuleb hoiatada, et antud ravim sisaldab toimeainet lidokaiin, mis võib suure tõenäosusega 

anda dopingutestis positiivse tulemuse. 

 

Muud ravimid ja lidokaiin/tsetrimiidi igemegeel 

Palun informeerige oma hambaarsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid 

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 

Lidokaiini teadaolevate koostoimete (nt beetablokaatorid, antiarütmikumid) esinemine on 

vähetõenäoline, kui lidokaiini kasutatakse paikseks manustamiseks suulimaskestale. 

 

Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase või plaanite rasestuda või toidate last rinnaga, pidage enne igemegeeli kasutamist nõu 

oma hambaarstiga.  

Lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli ei soovitata raseduse ja imetamise ajal kasutada. 

 

 

3. Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli kasutada 

 

Seda ravimit tuleb kasutada alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 

pidage nõu oma hambaarstiga. 

Ainult paikseks kasutamiseks. Manustatakse gingivaalselt (igemele). 

Korraga võib manustada 0,10 g kuni 0,20 g geeli (vastab 5 mg kuni 10 mg lidokaiinile). Ööpäevane 

maksimaalne annus ei tohi ületada 4 g 5% lidokaiinisisaldusega geeli (vastab 200 mg lidokaiinile).  

Igemegeel kantakse eelnevalt kuivatatud limaskestale vatitiku, spaatli või suuõõne jaoks sobiva 

lühikese pulga abil. 

Pärast igemegeeli limaskestale kandmist on oluline, et patsient sülitaks üleliigse geeli välja ega 

neelaks seda alla. 

 

Kui teile manustatakse lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli rohkem kui ette nähtud 

Tavatingimustes hambaravi puhul pole lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli üleannustamise ühestki juhust 

teatatud.  

Juhul kui teile manustatakse igemegeeli soovitatust suurem annus, võivad tekkida toksilisuse 

kardiovaskulaarsed või neuroloogilised nähud (vt lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed”). Üleannustamise 

raviks tuleb koheselt pöörduda lähimasse haiglasse. 

 



Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma hambaarstiga. 

 

 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka lidokaiin/tsetrimiidi igemegeel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid 

ei teki. 

Tekkida võivad toksilised reaktsioonid, eelkõige lokaalanesteetikumi üleannustamisest (kas juhuslik 

veeni süstimine või lokaalselt liiga suure annuse manustamine), mille kliinilised sümptomid võivad 

olla järgmised: 

Kesknärvisüsteem: närvilisus, rahutus, haigutamine, värinad, kartlikkus, silmatõmblus, logorröa, 

peavalu, iiveldus, helin kõrvades (tinnitus). 

Respiratoorne süsteem: tahhüpnoe, seejärel düspnoe, millele võib järgneda apnoe. 

Kardiovaskulaarne süsteem: tahhükardia, hüpertensioon, millele tõenäoliselt järgnevad hüpotensioon, 

bradükardia, mis võib viia südameseiskuseni. 

 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma hambaarstiga. Kõrvaltoime võib olla ka 

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 

 

 

5. Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli säilitada 

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“ või 

„EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 

 

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 

 

 

       6. Muu teave 

 

Müügiloa hoidja 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

 

 

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013 


