
Svarīgi zināt!

Scandonest
Lokāli-reģionāls anestētiķis lietošanai zobārstniecībā

Farmakoloģija: 
Mepivakaīns bloķē nervu impulsu vadāmību, stabilizējot neironu membrānu. Tādējādi tas novērš 
darbības potenciāla veidošanos un rada lokālu anestēziju.

Daudzos gadījumos to var lietot bez vazokonstriktora (SCANDONEST 3%). Citos gadījumos, kad 
tehnisku iemeslu dēļ nepieciešama relatīvi ilgstoša anestēzija, vajadzīgs tikai neliels 
vazokonstriktora daudzums (1:100 000 adrenalīna – SCANDONEST 2% SPECIAL un SCANDONEST 
2% NOR-ADRENALINE). Turklāt mepivakaīna anestētiskā iedarbība ir daudz izteiktāka par 
prokaīna iedarbību. Anestēzijas iestāšanās no SCANDONEST ir daudz ātrāka nekā no prokaīna un 
nedaudz ātrāka nekā no lignokaīna.

Ar SCANDONEST 3% iegūtā anestēzija ilgst apmēram ½ stundu, kas ir pietiekami ikdienišķam 
darbam. Tā pēcanestēzijas fāze ir īsāka nekā parasti. Daudziem pacientiem tā ir priekšrocība. Tā kā 
tas nesatur vazokonstriktorus, tas ir izvēles anestētiķis pacientiem ar augstu asinsspiedienu. Tas ir 
arī ideāls bloka anestēzijā.

Injekcija ir nesāpīga, jo SCANDONEST pH ir gandrīz neitrāls.

SCANDONEST 2% SPECIAL ir lokalizētāka un dziļāka iedarbība. Salīdzinot ar citiem produktiem, 
SCANDONEST izraisa mazāk kairinošu reakciju injekcijas vietā.

SCANDONEST 2% NOR-ADRENALINE var lietot visās klasiskajās procedūrās, pat ja tās ir ilgstošas 
un delikātas.
SCANDONEST nesatur paraminogrupu, tādēļ tiek novērsts alerģisko reakciju risks tiem 
pacientiem un zobārstiem, kam ir paaugstināts jūtīgums pret šo grupu.

Brīdinājumi:
Jābūt nekavējoši pieejamai elpināšanas aparatūrai un medikamentiem (skat. Nelabvēlīgas 
reakcijas un Pārdozēšana).
Lietojot bērniem, ļoti jāuzmanās, lai netiktu pārsniegtas drošās koncentrācijas un devas (skat. 
Devas un Ievadīšana).

Ievērībai:
Neinjicējiet asinsvadā. Injicējiet lēnām.
Grūtniecības periodā: tā kā vēl nav apstiprināta droša mepivakaīna lietošana attiecībā uz 
nelabvēlīgiem efektiem uz augļa attīstību, rūpīgi jāapsver šis fakts pirms lietošanas grūtniecības 
laikā.
Ja tiek lietoti sedatīvi pacienta uztraukuma samazināšanai, lietojiet mazākas anestētiķa devas, 
jo lokālie anestētiķi tāpat kā sedatīvie līdzekļi ir centrālās nervu sistēmas depresanti, kas abi 
kopā var pastiprināt viens otru. Maziem bērniem vēlams dot abu līdzekļu minimālās devas.

Nelabvēlīgas reakcijas:
Sistemātiskas nelabvēlīgās reakcijas, kas ietver centrālo nervu sistēmu un kardiovaskulāro 
sistēmu, parsti rodas no paaugstināta plazmas līmeņa kā pārdozēšanas, ātrās absorbcijas vai 
intravaskulāras injekcijas rezultāts.

Centrālās nervu sistēmas reakcijas raksturojas ar uzbudinājumu un/vai depresiju. Var būt 
nervozitāte, reibonis, traucēta redze, trīce, kam seko miegainība, krampji, bezsamaņa un 
iespējama elpošanas apstāšanās.
Kardiovaskulārās sistēmas reakcijas ietver miokarda depresiju, hipotenziju, bradikardiju un 
pat sirds apstāšanos.

Deva un ievadīšana: 
Tāpat kā citiem anestētiķiem devas variē un ir atkarīgas no anestezējamās vietas, audu 
apasiņošanas, individuālās tolerances un lietotās metodes. Novājinātiem, gados veciem 
pacientiem, akūti slimiem pacientiem un bērniem vēlams dot samazinātas devas, kas ir 
proporcionālas viņu vecumam un �ziskajam stāvoklim.

Pieaugušie:
1 šļirce ikdienišķā darbā. Devu var palielināt ilgstošām un sarežģītām procedūrām vai 
kombinētai anestēzijai (bloka un lokālā). Nepārsniedziet 3 ampulas.
Bērni:
6 līdz 14 gadus veci: parastā deva ¾ ampulas. Nepārsniedziet 1,5 ampulu.
3 līdz 6 gadus veci: parastā deva ½ līdz 1 ampulai.
Nelietot bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.
Produkts tiek injicēts lokāli vai nerva zara tuvumā. Iesāktās ampulas jāizmet.

Pārdozēšana: 
Vairums lokālo anestētiķu izraisīto sistemātisko reakciju ir no pārdozēšanas un zobārstniecībā 
visbiežāk tas notiek, nejauši injicējot intravenozi. Ja parādās neparastas reakcijas, 
nekavējoties jāsāk atdzīvināšanas pasākumi. Visos gadījumos nolaidiet pacienta galvu zemāk 
par pārējo ķermeni. Veiksmīgas ārstēšanas pamatā ir skābekļa nodrošinājums. Uzturiet brīvus 
elpošanas ceļus.

Asinsrites kolapss: nekavējoties atdzīviniet ar skābekli un sirds masāžu, ja nepieciešams. 
Asinsrites depresijas gadījumā var lietot vazopresīvus līdzekļus, kā piemēram, efedrīnu vai 
metaraminolu, lai atjaunotu asinsspiedienu.

Krampji: ieteicamas nelielas īslaicīgas iedarbības barbiturātu devas (piem., tiopentāls I.V. 
30-50 mg/min) vai muskuļu relaksanti.

Ražotājs: SEPTODONT Francija. www.septodont.com
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