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 Η emla cream είναι μείγμα τοπικών αναισθητικών. 

Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg 

(2,5%) και πριλοκαΐνη 25 mg (2,5%). Διεισδύει στο 

δέρμα και παρέχει αναλγησία των επιφανειακών 

στρωμάτων. (Ασκητωπούλου, 2005) 



 Η emla εφαρμόζεται τοπικά και προκαλεί δερματική 

αναισθησία μέσω απελευθέρωσης λιδοκαΐνης και 

πριλοκαΐνης στις στιβάδες της επιδερμίδας και στο 

χόριο του δέρματος και στην περιοχή πλησίον των 

υποδοχέων του πόνου και των νευρικών απολήξεων. 
                                                                                      (Xavier et al., 1996) 



 Προκαλεί προσωρινή απώλεια της αισθητικότητας ή 

μούδιασμα στο σημείο εφαρμογής ή στην περιοχή γύρω 

από το σημείο εφαρμογής. Οι αισθήσεις όπως η αίσθηση 

της πίεσης ή της αφής διατηρούνται στη περιοχή. 

 

 Χρησιμοποιείται ευρέως από το 1979 με πολύ καλά 

αποτελέσματα. 

 

  

                                                              (Xavier et al., 1996) 



Τρόπος εφαρμογής 
1.Πιέστε την κρέμα σε μορφή λοφίσκου στο δέρμα όπου 

χρειάζεται (για παράδειγμα, εκεί που πρόκειται να εισαχθεί η 

βελόνα).  



2.Μην τρίβετε την κρέμα να απορροφηθεί.  

 3.Αφαιρέστε το «κεντρικό αποσπώμενο                

κομμάτι» του επίδεσμου. 



4.Αφαιρέστε το στρώμα του χαρτιού από τον 

επίδεσμο. 



5.Αφαιρέστε τα καλύμματα του επιδέσμου. Στη συνέχεια, 

τοποθετήστε τον επίδεσμο προσεκτικά πάνω από τον 

λοφίσκο της κρέμας. Μην απλώνετε την κρέμα κάτω από 

τον επίδεσμο.  



6.Αφαιρέστε το πλαστικό πίσω μέρος του επιδέσμου. Στη 

συνέχεια, αφήστε τη να δράσει για τουλάχιστον 60 

λεπτά. 



7.Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής θα αφαιρέσει τον επίδεσμο και 

θα απομακρύνει την κρέμα λίγο πριν πραγματοποιήσει την 

ιατρική επέμβαση (π.χ. λίγο πριν κάνει την ένεση).  



 Για να επιτευχθεί ικανοποιητική αναισθησία στο 

ακέραιο δέρμα χρειάζεται περίπου μετά την 

εφαρμογή 1 με 2 ώρες ανάλογα με το είδος της 

επέμβασης.   

 Προσφέρει αναισθησία σε 3-5 χιλ. βάθος. 

                                                               (Aναστασιάδη, 2006)  



 Aλλεργία στις ουσίες λιδοκαΐνης-πριλοκαΐνης. 

 Σε βρέφη μικρότερα των 3 μηνών. 

 Και σε άτομα που πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα. 
                                                                                                      (Aναστασιάδη, 2006) 



Α.Παιδιατρικό καρδιακό καθετηριασμό 

Β.Περιτομή στα παιδιά 

Γ.Βουβωνοκήλη 

Δ.Αιμοληψία-φλεβοκέντηση 



 Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της πριλοκαΐνης και του 

μίγματος του τοπικού αναισθητικού emla cream για 

το μηριαίο καθετηριασμό κατά τη διάρκεια 

παιδιατρικού καθετηριασμού.  
                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                            ( Pirat et al., 2005) 



 Στη μελέτη έλαβαν μέρος 40 παιδιά. 

 Η μέση βαθμολογία του πόνου κατά την 
παρακέντηση ήταν χαμηλότερη  στα παιδιά που 
χρησιμοποιήθηκε η emla σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου.  

                                                                      

 

 

 

                                                                            ( Pirat et al., 2005) 

 



 Η emla cream παρείχε τοπική αναισθησία στο 
μηριαίο κατά τη διάρκεια παιδιατρικού καρδιακού 
καθετηριασμού. 

 Λόγω απουσίας πόνου αυξάνει την πιθανότητα 
επιτυχούς καθετηριασμού και βελτιώνει τη 
συνεργασία με τον ασθενή. 

  

 

 

                                                                     ( Pirat et al., 2005) 



 Στόχος ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της emla cream πριν τη τοποθέτηση αναισθητικού 
στη νευροραχιαία επιφάνεια του πέους για τη 
περιτομή στα παιδιά.   

  

 

 

 

 

                                                                   ( Serour  et al., 1998) 



 Στη μέλέτη συμμετείχαν 42 παιδιά. 

 Ομάδα α)emla cream 

 Oμάδα β)εικονικό φάρμακο 

 Η συνολική αποτελεσματικότητα της emla cream 
κατά τη διάρκεια διείσδυσης της βελόνας εκτιμήθηκε 
χρησιμοποιώντας μια οπτική αναλογική κλίμακα σε 
σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.  

                                                                                                        
 

 

                                                                                                        ( Serour  et al., 1998) 



 Ζητήθηκε από τα παιδιά να αναφέρουν κάθε πόνο 

κατά τη διάρκεια διείσδυσης της βελόνας και του 

αναισθητικού στο δέρμα και να βαθμολογήσουν από 

το 1-4 ανάλογα με την ένταση του πόνου. 

 1-Καθόλου ένταση 

 2-Μικρή ένταση 

 3-Μετρια ένταση 

 4-Σοβαρή ένταση 
                                                                                                          

                                                                                                         (Serour  et al., 1998) 

 



 Κατά την αξιολόγηση της διείσδυσης της βελόνας 

κανένας από την ομάδα Α δεν ανέφερε οποιοδήποτε 

πόνο ενώ όλοι από την ομάδα Β είχαν υποστεί 

τουλάχιστο ήπιο πόνο. ( Serour  et al., 1998) 



 Η emla cream είναι αποτελεσματική ως τοπική 
αναισθησία κατά τη διάρκεια διείσδυσης της βελόνας 
για τοποθέτηση αναισθητικού στη νευροραχιαία 
επιφάνεια για περιτομή στα παιδιά. 

                         

 

 

 

 

                                                                   ( Serour  et al., 1998) 



 90 παιδιά ηλικίας 4 εώς 12 ετών τα οποία 
υποβλήθηκαν σε εκλεκτική αποκατάσταση 
βουβωνοκήλης με γενική αναισθησία. 

 Χρησιμοποιήθηκε μια αντικειμενική κλίμακα  πόνου 
από το 1-10.  

 Αξιολογήθηκε κατά πόσο η emla cream προσέφερε 
αναλγησία στο τραύμα μετά το πέρασμα της γενικής 
αναισθησίας. 

                                                                                                       

 

                                                                                                       (Usmani  et al., 2009) 

 
 





 Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Στη πρώτη ομάδα 

είχε τοποθετηθεί emla cream, στην δεύτερη είχε 

τοποθετηθεί εικονικό φάρμακο και στη τρίτη είχε 

τοποθετηθεί εικονικό φάρμακο συνοδευόμενο με 0.5 

ml/kg1% λιδοκαίνη. 

 Παρατηρήθηκε ότι στα παιδιά που  τοποθετήθηκε 

emla cream έκαναν μετεγχειρητικά λιγότερη χρήση 

αναλγητικών φαρμάκων είτε από του στόματος είτε 

ενδοφλεβίως.  
                                                                                                      (Usmani  et al., 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 65% των παιδιών στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου 

έκαναν χρήση περισσότερο από μια φορά αναλγησίας 

κατά τη μετεγχειρητική περίοδο σε σύγκριση με το 23% 

των παιδιών που τοποθετήθηκε emla cream. 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                         (Usmani et al., 2009) 



 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της emla 

cream παρέχει μετεγχειρητική αναλγησία μετά από 

επέμβαση βουβωνοκήλης. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ( Usmani et al., 2009) 

 



 Φλεβοκέντηση είναι μια από τις πιο οδυνηρές 
νοσηλευτικές διαδικασίες για ένα παιδί η οποία 
εκτελείται συχνά. 

 Η χρήση της emla cream πριν από αυτή τη 
διαδικασία σκοπό έχει να βελτιώσει την εμπειρία των 
παιδιών στο πόνο κατά τη διάρκεια της 
φλεβοκέντησης. 

 
                                                                                              

 

                                                                                              (Rogers and Ostrow , 2004) 



 Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η 
καθιέρωση μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής 
μεθόδου ανώδυνης για παρακέντηση, σε παιδιά 8 
ετών και άνω σε μια παιδοχειρουργική κλινική. 

 Στη μελέτη έλαβαν μέρος 60 παιδιά. 
 
 
 
 
 
 
                                                                   (Brislin  et al., 1995) 
 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                              



 Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. 

 Η κάθε ομάδα αποτελείτο από 20 παιδιά. 

 Στη 1η ομάδα ήταν τα παιδιά στα οποία 

τοποθετήθηκε emla cream. 

 Στη 2η ομάδα ήταν τα παιδιά στα οποία 

τοποθετήθηκε υποξείδιο του αζώτου. 

 Στη 3η ομάδα ήταν τα παιδιά στα οποία 

τοποθετήθηκε ενδοδερμική λιδοκαΐνη. 
                                                                                                        

                                                                                                         (Brislin  et al., 1995) 



 Η ανταπόκριση των παιδιών σε αναλησία 
βαθμολογήθηκε από 2 παρατηρητές 
χρησιμοποιώντας την κλίμακα Οbsernen Response. 

 Μετά την επιτυχή παρακέντηση ζητήθηκε από τα 
παιδιά να βαθμολογήσουν το πόνο χρησιμοποιώντας 
τη κλίμακα Response score.  

                                                                  

 

                                                                  

 

                                                                          (Brislin  et al., 1995) 



 Μέσα από τις αναφορές των παιδιών μετά το πέρας 

της διαδικασίας παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς στους 

οποίους έγινε χρήση υποξειδίου του αζώτου και μόνο 

είχαν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της 

απόσυρσης ή φώνηση κατά την αιμοληψία. 

 Η χρήση της emla cream και μόνο μείωσε την 

πιθανότητα κίνησης των ασθενών. 

 Μια λιγότερο επώδυνη φλεβοκέντηση σχετίζεται με 

υψηλότερη επιτυχία στην απόκτηση φλεβικής 

πρόσβασης.                                             (Brislin  et al., 1995) 



 Η emla cream κατέχει περίοπτη θέση ανάμεσα στα  

φάρμακα που χρησιμοποιούνται για πρόκληση 

αναλγησίας κατά τις επώδυνες διαδικασίες. Ο 

συνδυασμός της με ελαφριά καταστολή αποτελεί 

εξαιρετική τεχνική σε πολλές περιπτώσεις στη 

παιδοχειρουργική. 



 Πλεονεκτήμα της αποτελεί η διατήρηση της 

συνείδησης και η ελαχιστοποίηση των επιπλοκών. 

 O πόνος και η δυσφορία που σχετίζεται με μικρές 

επεμβατικές διαδικασίες σε παιδιά μπορεί να μειωθεί 

με την τοπική εφαρμογή της emla cream. 

 




