
Svarīgi zināt!
Septanest 1:200 000
Lokāls anestētiķis lietošanai zobārstniecībā

Septanest N – (artikaīna hidrohlorīds ar 1/200 000 epinefrīnu)

Klīniskā farmokoloģija: 
SEPTANEST (artikaīna hidrohlorīds) ir lokāls anestētiķis ar atgriezenisku sāpju sajūtu 
bloķēšanas efektu. SEPTANEST samazina nervu vadāmību, samazinot nātrija jonu ieplūšanu 
darbības potenciāla laikā. Epinefrīns ir pie SEPTANEST pievienots vazokonstriktors, lai 
palēlinātu tā ieplūšanu asinsritē un tādējādi nodrošinātu paildzinātu aktīvo koncentrāciju 
audos. Anestēzija tiek panākta ātri (1-3 minūtēs) un ilgst no 15-30 minūtēm uz katru apmulu.
Injicējot mutes dobumā submukozi 1/200 000 epinefrīna šķīdumu, artikaīns sasniedz 
maksimālo koncentrāciju asinīs apmēram 17 minūtēs pēc injekcijas. Pussadalīšanās laiks ir ļoti 
īss: apmēram 25 minūtes. Artikaīns galvenokārt tiek izvadīts ar urīnu, pilnībā izvadot 76% 
intramuskulāri un 89% intravenozi ievadītā līdzekļa. Divi neidenti�cēti artikaīna metabolīti ir 
atklāti urīnā pēc intramuskulāras ievadīšanas 87% un 2% apmērā no ievadītās devas. Pēc 
intravenozas ievadīšanas asinīs netiek konstatēti metabolīti.

Brīdināumi: 
SEPTANEST līdz ar citiem lokāliem anestētiķiem var izraisīt methemoglobinēmiju. 
Methemoglobinēmijas klīniskās pazīmes ir nagu un lūpu cianoze, nogurums un vājums. Ja 
methemoglobinēmija nepāriet pēc skābekļa pievadīšanas, ieteicams intravenozi ievadīt 
metilēnzilo 1 līdz 2mg uz 1kg ķermeņa svara 5 minūtēs.
SEPTANEST sastāvā ietilpst sulfīti, kas var radīt vai saasināt ana�laktiskās reakcijas.
Intravaskulāra injekcija ir kontraindicēta: nepieciešams pārliecināties, ka injekcijas adata 
neieiet asinsvadā.

Pārdozēšanas vai nejaušas intravenozas injekcijas rezultātā var notikt toksiskas reakcijas.

Ievērībai: 
Katru reizi, kad tiek lietoti lokālas anestēzijas līdzekļi, jābūt pieejamiem pretkrampju medika-
mentiem (injicējamiem benzodiazepīniem vai barbiturātiem), muskuļu relaksantiem, 
atropīnam un vazopresoriem, atdzīvināšanas iekārtai (sevišķi skābekļa avotam), lai 
nodrošinātu mākslīgo elpināšanu. Lokālo anestētiķu lietošanas drošība un efektivitāte ir 
atkarīga no pareizas devas, metodes, adekvātas piesardzības un gatavības rīkoties ārkārtas 
situācijās. Personām ar zināmu vai aizdomās turamu medikamentu alerģiju vai paaugstinātu 
jūtīgumu pret amīdu tipa lokāliem anestētiķiem vēlams SEPTANEST ievadīt piesardzīgi.
Sekojošā piesardzība attiecas uz visiem anestētiķiem: izvairieties no injekcijas iekaisušā vai 
in�cētā vietā. Injekcijas vēlams vienmēr veikt lēni un biži aspirējot, lai pārliecinātos, ka injek-
cija nav intravaskulāra. Ieteicams lietot zemāko devu (tilpumu un koncentrāciju), kas rada 
vēlamo rezultātu, lai novērstu augstu koncentrāciju asins plazmā un nopietnus sistemātiskus 
blakusefektus.

Aktuālā deva un maksimālā deva jānosaka individuāli, pamatojoties uz pacientu vecumu, 
izmēriem un �zisko stāvokli un gaidāmo sistēmiskās absorbcijas ātrumu no injekciju vietas.
Labi vaskularizētos audos absorbcija ir lielāka nekā citās vietās. Izvairieties no pārmērīgas 
premedikācijas ar sedatīviem, trankvilizatoriem un pretvemšanas līdzekļiem, it īpaši maziem 
bērniem un gados veciem pacientiem.

Pacienti ar noteiktu patoloģiju:
Pacientiem ar perifēru vaskulāru slimību vai injekciju vietās ar pavājinātu asinsapgādi lokālie 
anestētiķi ar vazokonstriktoru jālieto piesardzīgi.
Epinefrīna klātbūtnes dēļ SEPTANEST nav ieteicams diabētiķiem.

Ļoti ieteicams izjautāt pacientu, lai izzinātu tā slimības vēsturi, pašreizējo ārstēšanos, 
iespējamos alerģiskos negadījumus. Alerģiskas reakcijas, ieskaitot nausea, diarrhea, šņācošu 
elpu, akūtas anestēzijas lēkmes, vājinātu samaņu vai šoku, var notikt pacientiem ar bronhiālo 
astmu sakarā ar paaugstinātu jūtību pret sulfītiem.

Lietošana grūtniecības laikā:
Vēl nav atzīta par drošu lokālo anestētiķu lietošana līdz dzemdībām attiecībā uz nelabvēlīgiem 
e�ektiem uz augļa attīstību. Rūpīgi jāapsver šo līdzekļu lietošana grūtniecēm.

Lietošana bērniem:
Nav ieteicama SEPTANEST lietošana bērniem, kas jaunāki par 4 gadiem (skat. Devas un 
Ievadīšana).

Medikamentu mijiedarbība:
Pacientiem, kas lieto MAO inhibitorus vai tricikliskos antidepresantus ļoti jāuzmanās ar 
vazokonstriktora klātbūtni anestēzijas šķīdumos, piemēram, epinefrīnu, jo tas var novest pie 
paildzinātas hipertenzijas.
Vienlaicīga vai tūlītēja hloroforma, halotāna, ciklopropāna, trihloroetilēna vai radniecīgu 
anestētiķu lietošana var sensitizēt sirdi pret epinefrīnu un var radīt no devas atkarīgas sirds 
aritmijas. 

Nelabvēlīgas reakcijas: 
Reakcijas pret SEPTANEST (artikaīna hidrohlorīdu) ir raksturīgas amīdu tipa lokāliem 
anestētiķiem.
Nelabvēlīgās reakcijas šīs grupas medikamentiem ir vispārēji atkarīgas no devas un var būt 
rezultāts augstai anestētiķa koncentrācijai plazmē intravenozas ievadīšanas, pārdozēšanas vai 
ātras absorbcijas no injekcijas vietas dēļ, kā arī no samazinātas pacienta tolerances, 
idiosinkrāzijas vai paaugstināta jūtīguma.

Augsta anestētiķa koncentračija plazmā iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu un uz 
kardiovaskulāro sistēmu. Vispārinot, paaugstināta medikamenta koncentrācija plazmā 
sākotnēji rada CNS stimulējošus efektus, kā nemiers, nervozitāte, disorientācija, apmulsums, 
reibonis, neskaidra redze, tremors, krampji, drebuļi un lēkmes, kam seko CNS depresija ar 
miegainību, bezsamaņu un elpošanas apstāšanos. Nelabums, vemšana, drebuļi, mioze un 
troksnis ausīs arī var būt.

Nelabvēlīgo reakciju kardiovaskulārie efekti ir depresīvi un tie ietver miokarda depresiju, sirds 
aritmijas, hipotensiju, kardiovaskulāro kolapsu, sirds apstāšanos un paātrināta elpošana, kas 
var novest līdz apnojai.
Alerģiskās reakcijas var izpausties kā ādas reakcijas, tūska, nātrene un citi alerģiju simptomi.

Pārdozēšanas simptomi un ārstēšana: 
Toksisko reakciju veids nav paredzams un tas ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā deva, absorb-
cijas ātrums un pacienta klīniskais stāvoklis. Sistēmiskas absorbcijas rezultātā var tikt izraisītas 
divu veidu reakcijas, kas stimulē un/vai nomāc centrālo garozu un medullu.
Lēni sāktnējie simptomi pēc pārdozēšanas ietver stimulāciju, kas noved pie nervozitātes, 
nemiera, traucētas redzes, nausea, tremora, konvulsijām, hipotenzijas, kardiovaskulāras un 
respiratoras apstāšanās.

Ātri sāktnējie simptomi pēc pārdozēšanas ietver depresiju, kas noved pie alpošanas 
apstāšanās, kardiovaskulārā kolapsa un sirdsdarbības apstāšanās. Tā kā sirdsdarbības 
apstāšanās simptomi var noritēt ātri un bez liela brīdinājums, ārstēšanai jābūt viegli pieejamai.

Ārstēšana:
Lokālās devas pārdozēšanas gadījumā ieteicamā ārstēšana ir sekojoša:
1) Visiem simptomiem: nodrošiniet un uzturiet gaisa pieplūdi elpošanas ceļiem, pievadiet 
skābekli.
2) Asinsrites depresija: nekavējoties atdzīviniet ar skābekli un intravenozu vazopresora 
ievadīšanu, lai uzturētu asinsspiedienu.
Ja apstājas sirdsdarbība, indicēta sirds masāža un ārēja sirds stimulēšana.
3) Konvulsijām, kas neatbild uz elpošanas nodrošinājumu, ievadiet kurāres tipa medikamentus, 
piemēram, sukcinilholīna hlorīdu, 40mg intravenozi vai ultraīsas iedarbības barbiturātus, kā 
piemēram, tiopentālu 30-50mg minūtē. Tā kā barbiturāti var radīt asinsrites depresiju, ieteicams 
sukcinilholīna hlorīds. I.V. muskuļu relaksanti un barbiturāti ievadāmi tikai tad, ja ievadītājam ir 
labi zināma to lietošana.

Devas un ievadīšana: 
SEPTANEST N (artikaīna hidrohlorīds ar 1/200 000 epinefrīnu)
SEPTANEST SP (artikaīna hidrohlorīds ar 1/100 000 epinefrīnu)
Tāpat kā visiem lokāliem anestētiķiem SEPTANEST devas ir atkarīgas no anestezējamās vietas, 
audu apasiņotības, bloķējamo segmentu skaita, individuālās tolerances un anestēzijas metodes.

Pieaugušie:
- Vairumam parasto procedūru viena in�ltrācija ar 1,8ml SEPTANEST ir pietiekama. Visos 
gadījumos ir jāinjicē lēni (apm. 1ml/min.)
- In�ltrācijai interdentālā septā 0,3-0,5ml parasti ir pietiekami.

Nepārsniedziet ekvivalentu 7mg/kg artikaīna hidrohlorīda uz ķermeņa svara kilogramu, kas 
60kg skagai personai atbilst 6 standarta 1,8ml ampulām. Anestēzijas ilgums procedūras 
veikšanai, lietojot SEPTANEST N, ir apmēram 15-30 minūtes. Lietojot SEPTANEST SP anestēzijas 
laiks ir apmēram 30-45 minūtes. Ieteicams ievadīt mazāko devu, kas nepieciešama efektīvas 
anestēzijas nodrošināšanai.

Bērni:
SEPTANEST N un SEPTANEST SP lietošana bērniem, kas jaunāki par 4 gadiem nav ieteicama. 
Injicējamais daudzums jānosaka pēc bērna vecuma un procedūras apjoma.
Nepārsniedziet ekvivalentu – 7mg artikaīna hidrohlorīda uz kilogramu ķermeņa svara.

Uzglabāšnas ieteikumi: 
Uzglabājiet starp 15C-25C temperatūrā. Sargājiet no gaismas.

Pieejamie devu veidi: 
SEPTANEST N – articaine hydrochloride 4% ar epinephrine 1/200 000 ir pieejams 1,8ml stikla 
ampulās, kastītēs pa 50 ampulām.
SEPTANEST SP - articaine hydrochloride 4% ar epinephrine 1/100 000 ir pieejams 1,8ml stikla 
ampulās, kastītēs pa 50 ampulām.

Ražotājs: SEPTODONT Francija. www.septodont.com



Septanest 1:200 000
Lokāls anestētiķis lietošanai zobārstniecībā

Septanest N – (artikaīna hidrohlorīds ar 1/200 000 epinefrīnu)

Klīniskā farmokoloģija: 
SEPTANEST (artikaīna hidrohlorīds) ir lokāls anestētiķis ar atgriezenisku sāpju sajūtu 
bloķēšanas efektu. SEPTANEST samazina nervu vadāmību, samazinot nātrija jonu ieplūšanu 
darbības potenciāla laikā. Epinefrīns ir pie SEPTANEST pievienots vazokonstriktors, lai 
palēlinātu tā ieplūšanu asinsritē un tādējādi nodrošinātu paildzinātu aktīvo koncentrāciju 
audos. Anestēzija tiek panākta ātri (1-3 minūtēs) un ilgst no 15-30 minūtēm uz katru apmulu.
Injicējot mutes dobumā submukozi 1/200 000 epinefrīna šķīdumu, artikaīns sasniedz 
maksimālo koncentrāciju asinīs apmēram 17 minūtēs pēc injekcijas. Pussadalīšanās laiks ir ļoti 
īss: apmēram 25 minūtes. Artikaīns galvenokārt tiek izvadīts ar urīnu, pilnībā izvadot 76% 
intramuskulāri un 89% intravenozi ievadītā līdzekļa. Divi neidenti�cēti artikaīna metabolīti ir 
atklāti urīnā pēc intramuskulāras ievadīšanas 87% un 2% apmērā no ievadītās devas. Pēc 
intravenozas ievadīšanas asinīs netiek konstatēti metabolīti.

Brīdināumi: 
SEPTANEST līdz ar citiem lokāliem anestētiķiem var izraisīt methemoglobinēmiju. 
Methemoglobinēmijas klīniskās pazīmes ir nagu un lūpu cianoze, nogurums un vājums. Ja 
methemoglobinēmija nepāriet pēc skābekļa pievadīšanas, ieteicams intravenozi ievadīt 
metilēnzilo 1 līdz 2mg uz 1kg ķermeņa svara 5 minūtēs.
SEPTANEST sastāvā ietilpst sulfīti, kas var radīt vai saasināt ana�laktiskās reakcijas.
Intravaskulāra injekcija ir kontraindicēta: nepieciešams pārliecināties, ka injekcijas adata 
neieiet asinsvadā.

Pārdozēšanas vai nejaušas intravenozas injekcijas rezultātā var notikt toksiskas reakcijas.

Ievērībai: 
Katru reizi, kad tiek lietoti lokālas anestēzijas līdzekļi, jābūt pieejamiem pretkrampju medika-
mentiem (injicējamiem benzodiazepīniem vai barbiturātiem), muskuļu relaksantiem, 
atropīnam un vazopresoriem, atdzīvināšanas iekārtai (sevišķi skābekļa avotam), lai 
nodrošinātu mākslīgo elpināšanu. Lokālo anestētiķu lietošanas drošība un efektivitāte ir 
atkarīga no pareizas devas, metodes, adekvātas piesardzības un gatavības rīkoties ārkārtas 
situācijās. Personām ar zināmu vai aizdomās turamu medikamentu alerģiju vai paaugstinātu 
jūtīgumu pret amīdu tipa lokāliem anestētiķiem vēlams SEPTANEST ievadīt piesardzīgi.
Sekojošā piesardzība attiecas uz visiem anestētiķiem: izvairieties no injekcijas iekaisušā vai 
in�cētā vietā. Injekcijas vēlams vienmēr veikt lēni un biži aspirējot, lai pārliecinātos, ka injek-
cija nav intravaskulāra. Ieteicams lietot zemāko devu (tilpumu un koncentrāciju), kas rada 
vēlamo rezultātu, lai novērstu augstu koncentrāciju asins plazmā un nopietnus sistemātiskus 
blakusefektus.

Aktuālā deva un maksimālā deva jānosaka individuāli, pamatojoties uz pacientu vecumu, 
izmēriem un �zisko stāvokli un gaidāmo sistēmiskās absorbcijas ātrumu no injekciju vietas.
Labi vaskularizētos audos absorbcija ir lielāka nekā citās vietās. Izvairieties no pārmērīgas 
premedikācijas ar sedatīviem, trankvilizatoriem un pretvemšanas līdzekļiem, it īpaši maziem 
bērniem un gados veciem pacientiem.

Pacienti ar noteiktu patoloģiju:
Pacientiem ar perifēru vaskulāru slimību vai injekciju vietās ar pavājinātu asinsapgādi lokālie 
anestētiķi ar vazokonstriktoru jālieto piesardzīgi.
Epinefrīna klātbūtnes dēļ SEPTANEST nav ieteicams diabētiķiem.

Ļoti ieteicams izjautāt pacientu, lai izzinātu tā slimības vēsturi, pašreizējo ārstēšanos, 
iespējamos alerģiskos negadījumus. Alerģiskas reakcijas, ieskaitot nausea, diarrhea, šņācošu 
elpu, akūtas anestēzijas lēkmes, vājinātu samaņu vai šoku, var notikt pacientiem ar bronhiālo 
astmu sakarā ar paaugstinātu jūtību pret sulfītiem.

Lietošana grūtniecības laikā:
Vēl nav atzīta par drošu lokālo anestētiķu lietošana līdz dzemdībām attiecībā uz nelabvēlīgiem 
e�ektiem uz augļa attīstību. Rūpīgi jāapsver šo līdzekļu lietošana grūtniecēm.

Lietošana bērniem:
Nav ieteicama SEPTANEST lietošana bērniem, kas jaunāki par 4 gadiem (skat. Devas un 
Ievadīšana).

Medikamentu mijiedarbība:
Pacientiem, kas lieto MAO inhibitorus vai tricikliskos antidepresantus ļoti jāuzmanās ar 
vazokonstriktora klātbūtni anestēzijas šķīdumos, piemēram, epinefrīnu, jo tas var novest pie 
paildzinātas hipertenzijas.
Vienlaicīga vai tūlītēja hloroforma, halotāna, ciklopropāna, trihloroetilēna vai radniecīgu 
anestētiķu lietošana var sensitizēt sirdi pret epinefrīnu un var radīt no devas atkarīgas sirds 
aritmijas. 

Nelabvēlīgas reakcijas: 
Reakcijas pret SEPTANEST (artikaīna hidrohlorīdu) ir raksturīgas amīdu tipa lokāliem 
anestētiķiem.
Nelabvēlīgās reakcijas šīs grupas medikamentiem ir vispārēji atkarīgas no devas un var būt 
rezultāts augstai anestētiķa koncentrācijai plazmē intravenozas ievadīšanas, pārdozēšanas vai 
ātras absorbcijas no injekcijas vietas dēļ, kā arī no samazinātas pacienta tolerances, 
idiosinkrāzijas vai paaugstināta jūtīguma.

Augsta anestētiķa koncentračija plazmā iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu un uz 
kardiovaskulāro sistēmu. Vispārinot, paaugstināta medikamenta koncentrācija plazmā 
sākotnēji rada CNS stimulējošus efektus, kā nemiers, nervozitāte, disorientācija, apmulsums, 
reibonis, neskaidra redze, tremors, krampji, drebuļi un lēkmes, kam seko CNS depresija ar 
miegainību, bezsamaņu un elpošanas apstāšanos. Nelabums, vemšana, drebuļi, mioze un 
troksnis ausīs arī var būt.

Nelabvēlīgo reakciju kardiovaskulārie efekti ir depresīvi un tie ietver miokarda depresiju, sirds 
aritmijas, hipotensiju, kardiovaskulāro kolapsu, sirds apstāšanos un paātrināta elpošana, kas 
var novest līdz apnojai.
Alerģiskās reakcijas var izpausties kā ādas reakcijas, tūska, nātrene un citi alerģiju simptomi.

Pārdozēšanas simptomi un ārstēšana: 
Toksisko reakciju veids nav paredzams un tas ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā deva, absorb-
cijas ātrums un pacienta klīniskais stāvoklis. Sistēmiskas absorbcijas rezultātā var tikt izraisītas 
divu veidu reakcijas, kas stimulē un/vai nomāc centrālo garozu un medullu.
Lēni sāktnējie simptomi pēc pārdozēšanas ietver stimulāciju, kas noved pie nervozitātes, 
nemiera, traucētas redzes, nausea, tremora, konvulsijām, hipotenzijas, kardiovaskulāras un 
respiratoras apstāšanās.

Ātri sāktnējie simptomi pēc pārdozēšanas ietver depresiju, kas noved pie alpošanas 
apstāšanās, kardiovaskulārā kolapsa un sirdsdarbības apstāšanās. Tā kā sirdsdarbības 
apstāšanās simptomi var noritēt ātri un bez liela brīdinājums, ārstēšanai jābūt viegli pieejamai.

Ārstēšana:
Lokālās devas pārdozēšanas gadījumā ieteicamā ārstēšana ir sekojoša:
1) Visiem simptomiem: nodrošiniet un uzturiet gaisa pieplūdi elpošanas ceļiem, pievadiet 
skābekli.
2) Asinsrites depresija: nekavējoties atdzīviniet ar skābekli un intravenozu vazopresora 
ievadīšanu, lai uzturētu asinsspiedienu.
Ja apstājas sirdsdarbība, indicēta sirds masāža un ārēja sirds stimulēšana.
3) Konvulsijām, kas neatbild uz elpošanas nodrošinājumu, ievadiet kurāres tipa medikamentus, 
piemēram, sukcinilholīna hlorīdu, 40mg intravenozi vai ultraīsas iedarbības barbiturātus, kā 
piemēram, tiopentālu 30-50mg minūtē. Tā kā barbiturāti var radīt asinsrites depresiju, ieteicams 
sukcinilholīna hlorīds. I.V. muskuļu relaksanti un barbiturāti ievadāmi tikai tad, ja ievadītājam ir 
labi zināma to lietošana.

Devas un ievadīšana: 
SEPTANEST N (artikaīna hidrohlorīds ar 1/200 000 epinefrīnu)
SEPTANEST SP (artikaīna hidrohlorīds ar 1/100 000 epinefrīnu)
Tāpat kā visiem lokāliem anestētiķiem SEPTANEST devas ir atkarīgas no anestezējamās vietas, 
audu apasiņotības, bloķējamo segmentu skaita, individuālās tolerances un anestēzijas metodes.

Pieaugušie:
- Vairumam parasto procedūru viena in�ltrācija ar 1,8ml SEPTANEST ir pietiekama. Visos 
gadījumos ir jāinjicē lēni (apm. 1ml/min.)
- In�ltrācijai interdentālā septā 0,3-0,5ml parasti ir pietiekami.

Nepārsniedziet ekvivalentu 7mg/kg artikaīna hidrohlorīda uz ķermeņa svara kilogramu, kas 
60kg skagai personai atbilst 6 standarta 1,8ml ampulām. Anestēzijas ilgums procedūras 
veikšanai, lietojot SEPTANEST N, ir apmēram 15-30 minūtes. Lietojot SEPTANEST SP anestēzijas 
laiks ir apmēram 30-45 minūtes. Ieteicams ievadīt mazāko devu, kas nepieciešama efektīvas 
anestēzijas nodrošināšanai.

Bērni:
SEPTANEST N un SEPTANEST SP lietošana bērniem, kas jaunāki par 4 gadiem nav ieteicama. 
Injicējamais daudzums jānosaka pēc bērna vecuma un procedūras apjoma.
Nepārsniedziet ekvivalentu – 7mg artikaīna hidrohlorīda uz kilogramu ķermeņa svara.

Uzglabāšnas ieteikumi: 
Uzglabājiet starp 15C-25C temperatūrā. Sargājiet no gaismas.

Pieejamie devu veidi: 
SEPTANEST N – articaine hydrochloride 4% ar epinephrine 1/200 000 ir pieejams 1,8ml stikla 
ampulās, kastītēs pa 50 ampulām.
SEPTANEST SP - articaine hydrochloride 4% ar epinephrine 1/100 000 ir pieejams 1,8ml stikla 
ampulās, kastītēs pa 50 ampulām.

Ražotājs: SEPTODONT Francija. www.septodont.com



Septanest 1:200 000
Lokāls anestētiķis lietošanai zobārstniecībā

Septanest N – (artikaīna hidrohlorīds ar 1/200 000 epinefrīnu)

Klīniskā farmokoloģija: 
SEPTANEST (artikaīna hidrohlorīds) ir lokāls anestētiķis ar atgriezenisku sāpju sajūtu 
bloķēšanas efektu. SEPTANEST samazina nervu vadāmību, samazinot nātrija jonu ieplūšanu 
darbības potenciāla laikā. Epinefrīns ir pie SEPTANEST pievienots vazokonstriktors, lai 
palēlinātu tā ieplūšanu asinsritē un tādējādi nodrošinātu paildzinātu aktīvo koncentrāciju 
audos. Anestēzija tiek panākta ātri (1-3 minūtēs) un ilgst no 15-30 minūtēm uz katru apmulu.
Injicējot mutes dobumā submukozi 1/200 000 epinefrīna šķīdumu, artikaīns sasniedz 
maksimālo koncentrāciju asinīs apmēram 17 minūtēs pēc injekcijas. Pussadalīšanās laiks ir ļoti 
īss: apmēram 25 minūtes. Artikaīns galvenokārt tiek izvadīts ar urīnu, pilnībā izvadot 76% 
intramuskulāri un 89% intravenozi ievadītā līdzekļa. Divi neidenti�cēti artikaīna metabolīti ir 
atklāti urīnā pēc intramuskulāras ievadīšanas 87% un 2% apmērā no ievadītās devas. Pēc 
intravenozas ievadīšanas asinīs netiek konstatēti metabolīti.

Brīdināumi: 
SEPTANEST līdz ar citiem lokāliem anestētiķiem var izraisīt methemoglobinēmiju. 
Methemoglobinēmijas klīniskās pazīmes ir nagu un lūpu cianoze, nogurums un vājums. Ja 
methemoglobinēmija nepāriet pēc skābekļa pievadīšanas, ieteicams intravenozi ievadīt 
metilēnzilo 1 līdz 2mg uz 1kg ķermeņa svara 5 minūtēs.
SEPTANEST sastāvā ietilpst sulfīti, kas var radīt vai saasināt ana�laktiskās reakcijas.
Intravaskulāra injekcija ir kontraindicēta: nepieciešams pārliecināties, ka injekcijas adata 
neieiet asinsvadā.

Pārdozēšanas vai nejaušas intravenozas injekcijas rezultātā var notikt toksiskas reakcijas.

Ievērībai: 
Katru reizi, kad tiek lietoti lokālas anestēzijas līdzekļi, jābūt pieejamiem pretkrampju medika-
mentiem (injicējamiem benzodiazepīniem vai barbiturātiem), muskuļu relaksantiem, 
atropīnam un vazopresoriem, atdzīvināšanas iekārtai (sevišķi skābekļa avotam), lai 
nodrošinātu mākslīgo elpināšanu. Lokālo anestētiķu lietošanas drošība un efektivitāte ir 
atkarīga no pareizas devas, metodes, adekvātas piesardzības un gatavības rīkoties ārkārtas 
situācijās. Personām ar zināmu vai aizdomās turamu medikamentu alerģiju vai paaugstinātu 
jūtīgumu pret amīdu tipa lokāliem anestētiķiem vēlams SEPTANEST ievadīt piesardzīgi.
Sekojošā piesardzība attiecas uz visiem anestētiķiem: izvairieties no injekcijas iekaisušā vai 
in�cētā vietā. Injekcijas vēlams vienmēr veikt lēni un biži aspirējot, lai pārliecinātos, ka injek-
cija nav intravaskulāra. Ieteicams lietot zemāko devu (tilpumu un koncentrāciju), kas rada 
vēlamo rezultātu, lai novērstu augstu koncentrāciju asins plazmā un nopietnus sistemātiskus 
blakusefektus.

Aktuālā deva un maksimālā deva jānosaka individuāli, pamatojoties uz pacientu vecumu, 
izmēriem un �zisko stāvokli un gaidāmo sistēmiskās absorbcijas ātrumu no injekciju vietas.
Labi vaskularizētos audos absorbcija ir lielāka nekā citās vietās. Izvairieties no pārmērīgas 
premedikācijas ar sedatīviem, trankvilizatoriem un pretvemšanas līdzekļiem, it īpaši maziem 
bērniem un gados veciem pacientiem.

Pacienti ar noteiktu patoloģiju:
Pacientiem ar perifēru vaskulāru slimību vai injekciju vietās ar pavājinātu asinsapgādi lokālie 
anestētiķi ar vazokonstriktoru jālieto piesardzīgi.
Epinefrīna klātbūtnes dēļ SEPTANEST nav ieteicams diabētiķiem.

Ļoti ieteicams izjautāt pacientu, lai izzinātu tā slimības vēsturi, pašreizējo ārstēšanos, 
iespējamos alerģiskos negadījumus. Alerģiskas reakcijas, ieskaitot nausea, diarrhea, šņācošu 
elpu, akūtas anestēzijas lēkmes, vājinātu samaņu vai šoku, var notikt pacientiem ar bronhiālo 
astmu sakarā ar paaugstinātu jūtību pret sulfītiem.

Lietošana grūtniecības laikā:
Vēl nav atzīta par drošu lokālo anestētiķu lietošana līdz dzemdībām attiecībā uz nelabvēlīgiem 
e�ektiem uz augļa attīstību. Rūpīgi jāapsver šo līdzekļu lietošana grūtniecēm.

Lietošana bērniem:
Nav ieteicama SEPTANEST lietošana bērniem, kas jaunāki par 4 gadiem (skat. Devas un 
Ievadīšana).

Medikamentu mijiedarbība:
Pacientiem, kas lieto MAO inhibitorus vai tricikliskos antidepresantus ļoti jāuzmanās ar 
vazokonstriktora klātbūtni anestēzijas šķīdumos, piemēram, epinefrīnu, jo tas var novest pie 
paildzinātas hipertenzijas.
Vienlaicīga vai tūlītēja hloroforma, halotāna, ciklopropāna, trihloroetilēna vai radniecīgu 
anestētiķu lietošana var sensitizēt sirdi pret epinefrīnu un var radīt no devas atkarīgas sirds 
aritmijas. 

Nelabvēlīgas reakcijas: 
Reakcijas pret SEPTANEST (artikaīna hidrohlorīdu) ir raksturīgas amīdu tipa lokāliem 
anestētiķiem.
Nelabvēlīgās reakcijas šīs grupas medikamentiem ir vispārēji atkarīgas no devas un var būt 
rezultāts augstai anestētiķa koncentrācijai plazmē intravenozas ievadīšanas, pārdozēšanas vai 
ātras absorbcijas no injekcijas vietas dēļ, kā arī no samazinātas pacienta tolerances, 
idiosinkrāzijas vai paaugstināta jūtīguma.

Augsta anestētiķa koncentračija plazmā iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu un uz 
kardiovaskulāro sistēmu. Vispārinot, paaugstināta medikamenta koncentrācija plazmā 
sākotnēji rada CNS stimulējošus efektus, kā nemiers, nervozitāte, disorientācija, apmulsums, 
reibonis, neskaidra redze, tremors, krampji, drebuļi un lēkmes, kam seko CNS depresija ar 
miegainību, bezsamaņu un elpošanas apstāšanos. Nelabums, vemšana, drebuļi, mioze un 
troksnis ausīs arī var būt.

Nelabvēlīgo reakciju kardiovaskulārie efekti ir depresīvi un tie ietver miokarda depresiju, sirds 
aritmijas, hipotensiju, kardiovaskulāro kolapsu, sirds apstāšanos un paātrināta elpošana, kas 
var novest līdz apnojai.
Alerģiskās reakcijas var izpausties kā ādas reakcijas, tūska, nātrene un citi alerģiju simptomi.

Pārdozēšanas simptomi un ārstēšana: 
Toksisko reakciju veids nav paredzams un tas ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā deva, absorb-
cijas ātrums un pacienta klīniskais stāvoklis. Sistēmiskas absorbcijas rezultātā var tikt izraisītas 
divu veidu reakcijas, kas stimulē un/vai nomāc centrālo garozu un medullu.
Lēni sāktnējie simptomi pēc pārdozēšanas ietver stimulāciju, kas noved pie nervozitātes, 
nemiera, traucētas redzes, nausea, tremora, konvulsijām, hipotenzijas, kardiovaskulāras un 
respiratoras apstāšanās.

Ātri sāktnējie simptomi pēc pārdozēšanas ietver depresiju, kas noved pie alpošanas 
apstāšanās, kardiovaskulārā kolapsa un sirdsdarbības apstāšanās. Tā kā sirdsdarbības 
apstāšanās simptomi var noritēt ātri un bez liela brīdinājums, ārstēšanai jābūt viegli pieejamai.

Ārstēšana:
Lokālās devas pārdozēšanas gadījumā ieteicamā ārstēšana ir sekojoša:
1) Visiem simptomiem: nodrošiniet un uzturiet gaisa pieplūdi elpošanas ceļiem, pievadiet 
skābekli.
2) Asinsrites depresija: nekavējoties atdzīviniet ar skābekli un intravenozu vazopresora 
ievadīšanu, lai uzturētu asinsspiedienu.
Ja apstājas sirdsdarbība, indicēta sirds masāža un ārēja sirds stimulēšana.
3) Konvulsijām, kas neatbild uz elpošanas nodrošinājumu, ievadiet kurāres tipa medikamentus, 
piemēram, sukcinilholīna hlorīdu, 40mg intravenozi vai ultraīsas iedarbības barbiturātus, kā 
piemēram, tiopentālu 30-50mg minūtē. Tā kā barbiturāti var radīt asinsrites depresiju, ieteicams 
sukcinilholīna hlorīds. I.V. muskuļu relaksanti un barbiturāti ievadāmi tikai tad, ja ievadītājam ir 
labi zināma to lietošana.

Devas un ievadīšana: 
SEPTANEST N (artikaīna hidrohlorīds ar 1/200 000 epinefrīnu)
SEPTANEST SP (artikaīna hidrohlorīds ar 1/100 000 epinefrīnu)
Tāpat kā visiem lokāliem anestētiķiem SEPTANEST devas ir atkarīgas no anestezējamās vietas, 
audu apasiņotības, bloķējamo segmentu skaita, individuālās tolerances un anestēzijas metodes.

Pieaugušie:
- Vairumam parasto procedūru viena in�ltrācija ar 1,8ml SEPTANEST ir pietiekama. Visos 
gadījumos ir jāinjicē lēni (apm. 1ml/min.)
- In�ltrācijai interdentālā septā 0,3-0,5ml parasti ir pietiekami.

Nepārsniedziet ekvivalentu 7mg/kg artikaīna hidrohlorīda uz ķermeņa svara kilogramu, kas 
60kg skagai personai atbilst 6 standarta 1,8ml ampulām. Anestēzijas ilgums procedūras 
veikšanai, lietojot SEPTANEST N, ir apmēram 15-30 minūtes. Lietojot SEPTANEST SP anestēzijas 
laiks ir apmēram 30-45 minūtes. Ieteicams ievadīt mazāko devu, kas nepieciešama efektīvas 
anestēzijas nodrošināšanai.

Bērni:
SEPTANEST N un SEPTANEST SP lietošana bērniem, kas jaunāki par 4 gadiem nav ieteicama. 
Injicējamais daudzums jānosaka pēc bērna vecuma un procedūras apjoma.
Nepārsniedziet ekvivalentu – 7mg artikaīna hidrohlorīda uz kilogramu ķermeņa svara.

Uzglabāšnas ieteikumi: 
Uzglabājiet starp 15C-25C temperatūrā. Sargājiet no gaismas.

Pieejamie devu veidi: 
SEPTANEST N – articaine hydrochloride 4% ar epinephrine 1/200 000 ir pieejams 1,8ml stikla 
ampulās, kastītēs pa 50 ampulām.
SEPTANEST SP - articaine hydrochloride 4% ar epinephrine 1/100 000 ir pieejams 1,8ml stikla 
ampulās, kastītēs pa 50 ampulām.

Ražotājs: SEPTODONT Francija. www.septodont.com


