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1. What Lidocaine/Prilocaine is and what it is used for 

 
Lidocaine/Prilocaine medication is a topical cream used on the skin or in the genital area and belongs 
to local anesthetics. 
 
Lidocaine/Prilocaine topical cream is indicated for: 
 

 Topical anaesthesia of the skin in connection with: 
o needle insertion, e.g. intravenous catheters or blood sampling; 
o superficial surgical procedures; 
o in adults and in the paediatric population. 

 Topical anaesthesia of the genital mucosa, e.g. prior to superficial surgical procedures or 
infiltration anaesthesia; in adults and adolescents ≥ 12 years 

 Topical anaesthesia of leg ulcers to facilitate mechanical cleansing/debridement in adults 
only. 

 
 

2. What you need to know before you take Lidocaine/Prilocaine 
 
Do not take Lidocaine/Prilocaine 
 

 If you know you are allergic to lidocaine and/or prilocaine or local anesthetics of the amide 
type. 

 

 

 

 
Warnings and precautions 
 
Talk to your doctor or pharmacist before using Lidocaine/Prilocaine: 
 

 

 if you or your child have a rare inherited illness that affects the blood called ‘glucose-6-
phosphate dehydrogenase deficiency’. 

 if you or your child have a problem with blood pigment levels called “methemoglobinaemia”. 

 if you or your child have an itchy skin condition called ‘atopic dermatitis’, a shorter 
application time may be sufficient. Application times of longer than 30 minutes may result in 
an increased incidence of local skin reaction. 



 if you take particular products for heart rhythm disorders (class III antiarrhythmics, such as 
amiodarone). In that case the doctor will monitor your heart function. 

Do not use Lidocaine/Prilocaine on areas with skin rash, cuts, grazes or other open wounds, with the 
exception of a leg ulcer. If any of these problems are present, check with your doctor, pharmacist or 
nurse before using the cream. 
 
Pediatric population 
 
Lidocaine/Prilocaine should not be used 

 in newborn infants/infants up to 12 months of age receiving concomitant treatment with 
methemoglobin-inducing agents. 

 in preterm newborn infants with a gestational age less than 37 weeks as they are at risk of 
developing increased methemoglobin levels. 

 

Safety and efficacy for the use of Lidocaine/Prilocaine on genital skin and genital mucosa have not 
been established in children younger than 12 years. 
 

 

 
Other medicines and Lidocaine/Prilocaine 
 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any of the following medicines: 
 
 

 Medicines used to treat infections, called ‘sulphonamides’ and nitrofurantoin. 

 Medicines used to treat epilepsy, called phenytoin and phenobarbital. 

 Other local anaesthetics. 

 Medicines to treat an uneven heartbeat, such as amiodarone. 

 Cimetidine or beta-blockers, which may cause an increase in the blood levels of lidocaine. 
This interaction is of no clinical relevance in short-term treatment with Lidocaine/Prilocaine 
in recommended doses. 

 

Pediatric population 
 
Specific interaction studies in children have not been performed. Interactions are likely to be similar 
to the adult population. 
 

 

Pregnancy and breastfeeding 
 
If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning 
to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before using this 
medicine. 
 
Occasional use of Lidocaine/Prilocaine during pregnancy is unlikely to have any 
adverse effects on the foetus.  

 
The active substances in Lidocaine/Prilocaine are passed into breast milk. However, the amount is so 
small that there is generally no risk to the child. 
 
 
 



Driving and using machines 
 
Lidocaine/Prilocaine has no or negligible influence on the ability to drive and use machines when 
used at the recommended doses 
 
 

 

 
3. How to use Lidocaine/Prilocaine 

 
   

 
Adults and adolescents 12 years of age and above 
Skin 

 Minor procedures, e.g. needle insertion and surgical treatment of localised lesions: 2 g 
(approx half a 5 g tube) or approx. 1.5 g/10 cm2 for 1 to 5 hours. 

 Dermal procedures on newly shaven skin of large body areas, e.g. laser hair removal (self-
application by patient): Maximum recommended dose: 60 g. Maximum recommended 
treated area; 600 cm2 for a minimum of 1 hour, maximum 5 hours. 

 Dermal surgical procedures on larger areas in a hospital setting, e.g. split-skin grafting: 
Approx 1.5-2 g/10 cm2 for 2 to 5 hours. 

 Skin of male genital organs-Prior to injection of local anaesthetics: 1 g/10 cm2 for 15 minutes. 

 Skin of female genital organs-Prior to injection of local anaesthetics: 1-2 g/10 cm2 for 60 
minutes. 

Genital mucosa 

 Surgical treatment of localised lesions, e.g. removal of genital warts (condylomata 
acuminata) and prior to injection of local anaesthetics: approx 5-10 g of cream for 5-10 
minutes. 

 Prior to cervical curettage: 10 g of cream should be administered in the lateral vaginal 
fornices for 10 minutes. 

Leg ulcer(s) 

 Mechanical cleansing/debridement: approx 1-2 g/10 cm2 up to a total of 10 g to the leg 
ulcer(s). Application time: 30-60 minutes. 

 
Pediatric patients 0-11 years of age  

 Newborn infants and infants 0-2 months: up to 1 g and 10 cm2 for one hour 

 Infants 3-11 months: up to 2 g and 20 cm2 for one hour 

 Toddlers and children 1-5 years: up to 10 g and 100 cm2 for 1-5 hours 

 Children 6-11 years: up to 20 g and 200 cm2 for 1-5 hours 

 Pediatric patients with atopic dermatitis: application time: 30 minutes 
 
 

 

4. Possible side effects  
 
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets 
them. 

 
Common side effects 

 Transient local skin reactions (paleness, redness, swelling) in the treated area during 
treatment of skin, genital mucosa or leg ulcers. 



 An initially mild sensation of burning, itching or warmth at the treated area during treatment 
of genital mucosa or leg ulcers. 

 
Uncommon side effects 

 An initially mild sensation of burning, itching or warmth at the treated area during treatment 
of the skin. 

 Numbness (tingling) in the treated area during treatment of genital mucosa. 

 Irritation of the treated skin during treatment of leg ulcers. 
 
Rare side effects 

 Methemoglobinaemia 

 Hypersensitivity 

 Corneal irritation 

 Purpura, Petechiae (especially after longer application times in children with atopic 
dermatitis or mollusca contagiosa) 

 
Pediatric population 
 
Frequency, type and severity of adverse reactions are similar in the pediatric and adult age groups, 
except for methemoglobinaemia, which is more frequently observed, often in connection with 
overdose, in newborn infants and infants aged 0 to 12 months. 
 
 

 

5. How to store Lidocaine/Prilocaine 
 
 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 

 Do not store above 30°C and do not freeze. 

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the package and tube after 
‘EXP:’. The expiry date refers to the last day of that month. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist 
how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the 
environment. 

 
 

 

 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
Call center  19999 
Phone    0118806000-0112038222 
Free phone  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority 
(3292) North Road – Al Nafal 
 Unit (1) 
 Riyadh 13312 – 6288 
Saudi Arabia 

 



 
 
 

  معلومات للمريض الدوائية، لنشرةا
 مجم / جرام( 25٪ وزن / وزن )2.5مجم / جرام( ، بريلوكائين  25٪ وزن / وزن )2.5ليدوكائين 

 

 
 . ما هو ليدوكائين / بريلوكائين وما هي دواعي استعماله1
 . ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ليدوكائين / بريلوكائين2
 كيفية استخدام ليدوكائين / بريلوكائين. 3
 . اآلثار الجانبية المحتملة4
 . كيفية تخزين ليدوكائين / بريلوكائين5

 ما هو ليدوكائين / بريلوكائين وما هي دواعي استعماله .1
تخدير دواء ليدوكائين / بريلوكائين هو كريم موضعي يستخدم على الجلد أو في منطقة األعضاء التناسلية وينتمي إلى ال

 الموضعي.
 

 يستعمل كريم ليدوكائين / بريلوكائين الموضعي في الحاالت التالية:
 

 لدم ، على سبيل المثال أخذ عينات اإدخال اإلبرةلتخدير الموضعي للجلد المرتبط بـا 

 ية السطحية أو، على سبيل المثال قبل العمليات الجراحلغشاء المخاطي لألعضاء التناسليةالتخدير الموضعي ل 
 سنة 12البالغين والمراهقين  عند؛ التخدير االرتشاحي

 .التخدير الموضعي لتقرحات الساق لتسهيل التطهير الميكانيكي / التنضير عند البالغين فقط 

 

 

 

 ليدوكائين / بريلوكائين استخدامما الذي تحتاج إلى معرفته قبل  .2

 
 ليدوكائين / بريلوكائين تستخدمال 

  التخدير الموضعي من نوع األميد. على الليدوكائين و / أو البريلوكائين أو علىإذا كنت تعرف أن لديك حساسية 

 

 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام ليدوكائين / بريلوكائين:
 

 

  6"نقص نازعة هيدروجين الجلوكوز إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من مرض وراثي نادر يؤثر على الدم يسمى 
 فوسفات".

 ."إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من مشكلة في مستويات صبغة الدم تسمى "ميتهيموغلوبين الدم 

 

 

 ماذا في هذه النشرة؟

 



  إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من حالة جلدية مصحوبة بحكة تسمى "التهاب الجلد التأتبي" ، فقد يكون وقت
 دقيقة إلى زيادة حدوث تفاعل الجلد الموضعي. 30خدام التي تزيد عن تطبيق أقصر كافياً. قد تؤدي أوقات االست

  إذا كنت تتناول منتجات معينة الضطرابات نظم القلب )مضادات اضطراب النظم من الفئة الثالثة ، مثل
 األميودارون(. في هذه الحالة سيراقب الطبيب وظيفة قلبك.

 مصابة بطفح جلدي أو جروح أو جروح أو جروح مفتوحة ال تستخدم ليدوكائين / بريلوكائين على المناطق ال
أخرى ، باستثناء قرحة الساق. في حالة وجود أي من هذه المشاكل ، استشر طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة 

 قبل استخدام الكريم.
 

 ال ينبغي استخدام ليدوكائين / بريلوكائين

  مصاحبًا بعوامل تحفز الميثيموغلوبين. شهًرا الذين يتلقون عالًجا 12عند األطفال الرضع حتى سن 

  أسبوًعا ألنهم معرضون لخطر تطوير مستويات  37عند الخدج حديثي الوالدة الذين تقل أعمارهم عن
 ميثيموغلوبين متزايدة.

 
الذين  لم تثبت سالمة وفعالية استخدام ليدوكائين / بريلوكائين على الجلد التناسلي والغشاء المخاطي التناسلي لدى األطفال

 عاًما. 12تقل أعمارهم عن 

 

 

 األدوية األخرى والليدوكائين / بريلوكائين

 أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أيًا من األدوية التالية:

 
 

 .األدوية المستخدمة لعالج االلتهابات ، تسمى "سلفوناميدات" ونتروفورانتوين 

  المستخدمة لعالج الصرع تسمى الفينيتوين والفينوباربيتال.األدوية 

 .أدوية التخدير الموضعية األخرى 

 .أدوية لعالج عدم انتظام ضربات القلب ، مثل األميودارون 

  سيميتيدين أو حاصرات بيتا ، والتي قد تسبب زيادة في مستويات الدم من ليدوكائين. هذا التفاعل ليس له أهمية
 ج قصير األمد مع ليدوكائين / بريلوكائين في الجرعات الموصى بها.سريرية في العال

 

 

 الحمل والرضاعة
، اسألي طبيبك أو الصيدلي ن أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل، تعتقديإذا كنت حامل أو مرضعة

 للحصول على المشورة قبل استخدام هذا الدواء.
 

 لليدوكائين / بريلوكائين أثناء الحمل أي آثار ضارة على الجنين.من غير المرجح أن يكون لالستخدام العرضي 
يتم تمرير المواد الفعالة في ليدوكائين / بريلوكائين إلى حليب الثدي. ومع ذلك ، فإن المبلغ صغير جًدا بحيث ال يوجد 

 خطر على الطفل بشكل عام.
 
 اآلالت لقيادة واستخداما

أو تأثير ضئيل على القدرة على القيادة واستخدام اآلالت عند استخدامه بالجرعات  ليس ليدوكائين / بريلوكائين أي تأثير
 .الموصى بها

 
 

 



 

 كيفية استخدام ليدوكائين / بريلوكائين .3

 

 

 

 سنة وما فوق 12البالغون والمراهقون 
 بشرةعلى ال

 جم )حوالي نصف  2، على سبيل المثال إدخال اإلبرة والعالج الجراحي لآلفات الموضعية: اإلجراءات البسيطة
 ساعات. 5إلى  1لمدة  2سم  10جم /  1.5جم( أو تقريبًا.  5أنبوب 

  اإلجراءات الجلدية على الجلد المحلوق حديثًا في مناطق الجسم الكبيرة ، على سبيل المثال إزالة الشعر بالليزر
 600جرام. أقصى مساحة معالجة موصى بها ؛  60ذاتي للمريض(: الجرعة القصوى الموصى بها: )التطبيق ال

 ساعات. 5لمدة ساعة واحدة على األقل ، بحد أقصى  2سم 

 1.5، على سبيل المثال تطعيم الجلد المتشقق: حوالي جلدية في مناطق أكبر في المستشفىالعمليات الجراحية ال-
 ساعات. 5لى إ 2لمدة  2سم  10جم /  2

  دقيقة. 15لمدة  2سم  10جم /  1قبل حقن التخدير الموضعي:  -جلد األعضاء التناسلية الذكرية 

  دقيقة. 60لمدة  2سم  10جم /  2-1قبل حقن التخدير الموضعي:  -جلد األعضاء التناسلية األنثوية 
 

 الغشاء المخاطي لألعضاء التناسلية

  ، على سبيل المثال إزالة الثآليل التناسلية )اللقمة المؤنف( وقبل حقن التخدير العالج الجراحي لآلفات الموضعية
 دقائق. 10-5جرام من الكريم لمدة  10-5الموضعي: حوالي 

  :دقائق. 10جرام من الكريم يجب أن تدار في المهبل الجانبي لمدة  10قبل كشط عنق الرحم 
 

 قرحة الساق

  جم لقرحة الساق. وقت التطبيق:  10حتى إجمالي  2سم  10جم /  2-1التنظيف الميكانيكي / التنضير: حوالي
 دقيقة. 30-60

 

 سنة 11-0مرضى األطفال من سن 

  لمدة ساعة واحدة 2 سم 10وجم  1شهر: حتى  2-0األطفال حديثو الوالدة والرضع 

  لمدة ساعة 2 سم 20وجم  2شهًرا: حتى  11إلى  3الرضع من 

  ساعات 5-1لمدة  2 سم 100وجم  10سنوات: حتى  5-1األطفال الصغار واألطفال 

  ساعات 5-1لمدة  2 سم 200وجم  20سنة: حتى  11-6األطفال من سن 

  :دقيقة 30األطفال المصابون بالتهاب الجلد التأتبي: وقت التطبيق 

 

 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة  .4

 
 هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها للجميع.مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب 

 
 اآلثار الجانبية الشائعة

  تفاعالت جلدية موضعية عابرة )شحوب ، احمرار ، انتفاخ( في المنطقة المعالجة أثناء عالج الجلد ، الغشاء
 المخاطي في األعضاء التناسلية أو تقرحات الساق.

  أو حكة أو دفء في المنطقة المعالجة أثناء عالج الغشاء المخاطي لألعضاء إحساس خفيف في البداية بحرقة
 التناسلية أو قرح الساق.



 
 أعراض جانبية غير شائعة

 .إحساس خفيف مبدئيًا بالحرق أو الحكة أو الدفء في المنطقة المعالجة أثناء عالج الجلد 

 عضاء التناسلية.خدر )وخز( في المنطقة المعالجة أثناء عالج الغشاء المخاطي لأل 

 .تهيج الجلد المعالج أثناء عالج تقرحات الساق 
 

 اعراض جانبية نادرة

 ميتهيموغلوبين الدم 

 فرط الحساسية 

 تهيج القرنية 

 .)نمشات )خاصة بعد فترات استخدام أطول عند األطفال المصابين بالتهاب الجلد التأتبي أو الرخويات المعدية 
 

 

 

 بريلوكائينكيفية تخزين ليدوكائين /  .5

 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال.

 

  درجة مئوية وال يجوز التجميد. 30ال يجوز التخزين فوق 

  ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على العبوة واألنبوب بعدEXP:  يشير تاريخ انتهاء
 شهر.الصالحية إلى اليوم األخير من نفس ال

  ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من
 األدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة.

 

 

 

 
 

 بالهيئة العامة للغذاء والدواء لإلتصال
 19999  لرقم الموحدا

 0118806000-0112038222  هاتف رقم 

 8002490000 الهاتف المجاني

  webmaster@sfda.gov.sa البريد االلكتروني
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