
LIDOCAIN KENŐCS 5%
Betegtájékoztató

A Lidocain 5% kenőcs összetétele:

Hatóanyag: 50,0 mg lidokain 1 g kenőcsben.
Segédanyagok: Makrogol 4000, propilénglikol, makrogol 300.

Külleme: Fehér színű, enyhe, jellegzetes szagú, lágy, homogén, lemosható 
kenőcs.
Kiszerelés: Minden doboz 1db 20 g-os tubust tartalmaz.

Forgalomba hozatali engedély jogosultja és a készítmény gyártója 
EGIS Gyógyszergyár NyRt.
H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ ÉS HOGYAN FEJTI KI 
HATÁSÁT A LIDOCAIN 5% KENŐCS?

A kenőcs hatóanyaga, a lidokain a helyi érzéstelenítők csoportjába tartozik. 
Helyi érzéstelenítők azok a vegyületek, amelyek az alkalmazás helyén 
átmenetileg felfüggesztik az idegszövet ingerületvezető képességét. A helyi 
érzéstelenítés során először a fájdalom szűnik meg, ezt követi a hőérzés és a 
tapintás megszűnése.
A Lidocain kenőcs tüneti kezelésre alkalmazható minden olyan esetben, ahol a 
károsodott bőrfelszín, ill. nyálkahártyák érzéstelenítésével javulás érhető el. 
Pl.:fájdalmas bőr és nyálkahártya elváltozások: enyhe fokú égési sérülés, 
bőrrepedés, horzsolás, fogínykezelés, emlőbimbó berepedés, bőrviszketés 
különböző fajtái (rovarcsípés, csalánkiütés), végbélberepedés, végbélsipoly, 
aranyér okozta fájdalom, röntgen besugárzás okozta bőrkárosodás, övsömör, 
stb.
- viszketés különböző formái: allergiás, irritatív bőrgyulladások
- fogászatban:
- A protézis felhelyezésekor jelentkező fájdalom
- Injekció helyének érzéstelenítése
- Orvosi műszeres beavatkozások esetén.

2. TUDNIVALÓK A LIDOCAIN 5% KENŐCS ALKALMAZÁSA ELŐTT

Mikor nem szabad lidokain tartalmú kenőcsöt alkalmazni?
A lidokain vagy a készítmény bármely segédanyaga iránti ismert 
túlérzékenység esetén.
Bizonyos formájú szívelégtelenségben (kongesztív szívelégtelenség).

Alkalmazhatja-e a Lidocain kenőcsöt, ha egyéb betegsége is van?



Amennyiben Ön szívritmuszavarban, májbetegségben szenved vagy 
epilepsziás, fokozottan érzékeny lehet a hatóanyagra, ezért csak kisebb 
mennyiségeket alkalmazzon, illetve a készítmény alkalmazása előtt kérjen 
tanácsot orvosától.

Mire figyeljen fokozottan a kezelés során?
- A készítmény hatóanyaga sérült vagy fertőzött bőrfelszínről, nyálkahártyáról 
(pl. szájüreg, fogíny) jobban felszívódik. Ennek különösen akkor van 
jelentősége, ha a hatóanyagra fokozottan érzékeny gyermeket kezel a 
készítménnyel. Ilyenkor kisebb mennyiséget alkalmazzon, illetve kérjen 
tanácsot gyógyszerészétől, orvosától.
- Szájüregben történő alkalmazás esetén, elsősorban gyermekeknél nyelési 
nehézséget, félrenyelést okozhat, a nyelv és a szájüregi nyálkahártya 
elzsibbadása miatt azokat könnyebben megharaphatja a gyermek.

Alkalmazhatja-e a Lidocain kenőcsöt egyéb gyógyszerekkel együtt?
Ha betartja a kenőcs alkalmazására vonatkozó előírást, 
gyógyszerkölcsönhatásokra gyakorlatilag nem kell számítani.
Amennyiben szívritmusra ható gyógyszereket szed, a lidocain kenőcs 
alkalmazásáról kérje ki kezelőorvosa véleményét, és semmiképpen ne 
használjon nagy mennyiségeket.
Vigyázzon, hogy a készítménnyel kezelt felületre ne kerüljön paraffin, vazelin, 
cseranyag, nehézfém, jód, jodid, kátrány vagy fenol tartalmú egyéb anyag!

Terhesség, szoptatás:
Fennálló terhességről, szoptatásról minden gyógyszer alkalmazása előtt 
tájékoztassa gyógyszerészét, kezelőorvosát. A lidokain az anyatejbe 
kiválasztódik, ezért szoptatás esetén fokozott óvatosság szükséges. 
Emlőbimbóberepedés esetén történő alkalmazásakor a szoptatást kerülni kell.
A Lidocain kenőcs terhesség, szoptatás alatt használható.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A LIDOCAIN 5% KENŐCSÖT?

A kezelendő bőr, ill. nyálkahártya felület nagyságától függően általában 0,5-2 
cm-nyi kenőccsel kenje be az érintett testfelületet, vagy kenőcsös gézlappal 
fedje be azt.
Nagyobb mennyiségek nagyobb testfelületen történő alkalmazása esetén a 
felszívódó hatóanyag mennyisége is több. A keringésbe jutott lidokain okozta 
mellékhatások megelőzése érdekében a Lidocain 5% kenőcsből kb. egyharmad 
tubusnál (kb. 20 cm-nyi csík) többet egyszerre semmiképpen ne alkalmazzon. 
Ugyancsak nem javasolt 24 óra alatt egy tubusnyi kenőcsnél többet 
felhasználni.
Amennyiben a kenőcsöt gyermek kezelésére használja, vagy Ön 65 évnél 
idősebb, esetleg leromlott általános állapotban van, fokozottan érzékeny lehet 
a hatóanyagra, ezért a fentiekben megadott menyínyiségeknél kevesebbet 
használjon, ill. kérjen tanácsot gyógyszerészétől, orvosától.
12 éves kor alatt testsúlykilogrammonként 0,1 g kenőcs az ajánlott adag, 24 



óra alatt max 3x alkalmazható.



4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Lidocain kenőcsnek is lehetnek mellékhatásai.
Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli, Önnek súlyos túlérzékenységi 
(allergiás) reakciója lehet a lidokainnal szemben és sürgős orvosi segítségre 
lehet szüksége. A készítmény alkalmazását feltétlenül hagyja abba, és 
értesítse orvosát vagy jelentkezzen a legközelebbi kórház ügyeletén, illetve 
értesítse a mentőket:
- az ajkak, a száj vagy a torok duzzadása, amely nyelési vagy légzési 
nehézséget okoz, 
- ájulás vagy ájulásszerű rosszullét
A fenti rendkívül súlyos mellékhatások gyakorisága nagyon kicsi.

Csalánkiütés:
A nagyon ritkán előforduló allergiás reakció jele ez a tünet is. A gyógyszer 
alkalmazását feltétlenül hagyja abba, a további teendőket beszélje meg 
orvosával. Ha a kiütések kifejezetten, testszerte jelentkeznek, az esetleges 
súlyos tünetek megelőzése érdekében forduljon azonnal orvoshoz!

Az alkalmazás helyén átmeneti kivörösödést, duzzanatot, érzészavart okozhat.

Amennyiben Ön nagyobb mennyiségű kenőcsöt használt, vagy fokozottan 
érzékeny a hatóanyagra idegesség, szédülés, álmosság, vérnyomás csökkenés, 
alacsony pulzusszám alakulhat ki. Túladagolás esetén is ezek a tünetek 
jelentkezhetnek. Ha ezek bármelyikét tapasztalja, feltétlenül forduljon orvos-
hoz.

Lehetséges, hogy a fenti mellékhatások egyike sem jelentkezik az Ön 
esetében. Ha bármilyen, a fentiekben nem említett mellékhatást észlel, 
értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. TÁROLÁS

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. 

Lejárati idő:
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad 
felhasználni.
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