
 

Pro děti

Vyberte si Emla® krém pro každý 
krok na cestě očkováním1-4

Proč nechávat Vaše pacienty trpět bolestí, 
když ji můžete zvládnout s krémem?Emla®

lidokain a prilokain



 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 
  

 

 
 

 
 

Očkování v dětském věku je problém 
„jehelníčku“

Pokud není prevence  
u bolesti při očkování...

Indikace

Podle doporučení WHO
mohou děti potřebovat až 10 vakcín během svého dětství6

2 vakcíny    
ihned po narození 

Injekce hrají ústřední roli v lékařské péči.
Ovšem dopad těchto injekcí může jít  
i za hranice bolesti v případech
očkování a může způsobit  
dlouhodobý výskyt  
negativních účinků.7, 8,12

po 9 měsících

po 6 týdnech

HPV očkování proti rakovině  
děložního čípku pro dívky – po 9 letech

93 % batolat vykazuje známky 
závažného strachu,

silné úzkosti nebo paniky.*5

Až 22 % dospělých má fobii  
z jehly injekční stříkačky a většina 

strachu se vyvinula v dětství.2,8

*  Závažná úzkost, strach a panika zahrnují:  
Rychlé a nepravidelné pohyby, úniky od jehly, pláč, 
vokalizovaná bolest, pokusy o údery a útěk s křikem5

Strach z jehly injekční stříkačky 
může vést k vyhýbání se vhodné 

lékařské péče v dospělosti.7, 8

Emla®krém je indikován před vpichem jehly u výkonů 
zahrnujících také očkování4

Děti se naučí, že očkování může 
bolet. Může se tak vyvinout strach  

a hypersenzitivita k další bolesti  
v budoucnu.3,7, 82 vakcíny    

5 vakcín    

1 vakcína    

Proč nechávat Vaše pacienty trpět bolestí, 
když ji můžete zvládnout s krémem?Emla®



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

  
   
   
 

 

 

 

 
 

  

    
  

  

 

 
 
  

 
  

 

 
 

 
 

 

Dvě látky pro ochranu pokožky v jednom  
pro zlepšení penetrace přes bariéru kůže

Emla® krém signifikantně chrání před bolestí  
při očkování v dětském věku

Vhodná pro děti

Testováno s očkováním:2

Emla® krém může snížit počet dětí, které pláčou 
a délku pláče ve srovnání s placebem2,3

Bolest při očkování byla signifikantně nižší  
ve srovnání s placebem
Vizuální analogové skóre bolesti (VAS) 100 mm

bez bolesti střední bolest nejintenzivnější 
bolest

Surfaktant vytváří 
nanočástice, které 
pronikají rovnou skrz 
kůži9

lidokain

Penetrace skrz kůži se 
zvyšuje jako výsledek 
surfaktantu a bodu 
tání Emla® krému9, 10

prilokain

Eutektická 
sMěs 
Lokálních 
Anestetik

Emla® krém se stává micelární 
tekutinou při kontaktu 
s pokožkou9, 10

Směs lidokainu  
a prilokainu umožňuje nižší 
bod tání při 18 °C10

Absorpce závisí na dávce, ošetřené ploše a době aplikace, 
tloušťce kůže, kožních onemocněních a oholení kůže4 

Emla® krém neovlivňuje účinek očkování
  Žádné signifikantní rozdíly 
v odezvě na protilátky při použití 
Emla®krém před aplikací očkování 
ve srovnání s kontrolní skupinou3,4

  Účinnost očkování s použitím přípravku Emla® 
bylo prokázáno před podáním očkovacích látek 
proti spalničkám-příušnicím-zarděnkám nebo 
intramuskulární vakcině proti záškrtu-černému kašli-
tetanu-inaktivovanému polioviru-Hemophilus influenzae 
skupiny b nebo hepatitidě B1,11

  Emla®krém může být používána ve všech 
věkových skupinách včetně donošených 
novorozenců (> 37 gestační týden)4

  DTP, záškrt-tetanus-černý kašel
  (HAV) Virová hepatitida typu A
  Chřipka
  (IPV) Inaktivovaná vakcína proti 
dětské obrně
  (MCV) Konjugovaná vakcína proti 
meningokokovým nákazám

Méně dětí se s Emla®krémem rozpláče až 
do fáze zadržování dechu ve srovnání  
s placebem (p = 0,003)2

7,5 % Emla®

22,0 % placebo

   Vakcína proti spalničkám
  (MMR) Vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím 
  (PCV123) Vakcína proti pneumokokovým onemocněním
   (DTP-HBV-Hib) Pentavalentní vakcína proti diftérii, tetanu, 
pertusi, poliomyelitidě a proti hemofilu typu b 
  (DTP-Hib) Tetravalentní vakcína proti diftérii, tetanu,  
pertusi a proti hemofilu typu b 
   Vakcína proti planým neštovicím

Emla® 16 mm

placebo 32 mm
p < 0,0001

  Méně podráždění při použití přípravku 
Emla®krému než u placeba (p = 0,04)1

Lidokain a prilocain mají bakteriocidní a antivirové vlastnosti v koncentracích nad 0,5 % až 2,0 %. Z tohoto důvodu, ačkoli jedna klinická studie naznačuje,že 
imunizační odpověď není ovlivněna, když se krém Emla® používá před BCG očkováním proti tuberkulóze, výsledky injekce živých vakcín by měly být sledovány.4

Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie. Dva měsíce až 6 let. 0,5 g Emla® 5% krém (n = 107), placebo (n = 109)  
aplikovaná na povrch 1 cm2. Doba trvání aplikace 56,5 min. pro Emla®, 57,6 min. pro placebo. Upraveno podle Abuelkhier M et al. 2014.2 

Proč nechávat Vaše pacienty trpět bolestí, 
když ji můžete zvládnout s krémem?Emla®
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Snížování bolestivosti během injekčního očkování: 
Doporučení pro klinickou praxi 2015

Doporučení uvádí, že topická 
anestézie by měla být standardním 
preventivním opatřením u dětí, 
které sami nemohou použití obhájit. 
Nezmírněná bolest je může vystavit 
riziku dlouhodobého poškození.12

Až 1 g a 10 cm2  

Až 2 g a 20 cm2 

Až 10 g a 100 cm2

Až 20 g a 200 cm2

hodina

hodina

hodin

hodin

Používejte Emla® krém správně pro optimalizaci 
prevence bolesti

Naneste silnou vrstvu na pokožku pod krycí obvaz4 

Bezpečnostní profil pro neporušenou kůži

Krém

Novorozenci  
0-2 měsíce

Velmi časté nežádoucí 
účinky  (> 1 %)

Kůže: přechodné lokální reakce v místě aplikace jako jsou zblednutí, 
erytém a edém.

Všeobecné: Methemoglobinemie.  
Purpura, petechie (zvláště po delší době aplikace u dětí s atopickou 
dermatitidou nebo mollusca contagiosa). 
Iritace rohovky po náhodném zasažení oka.
Pokud by se manifestovaly jiné příznaky systémové toxicity, lze 
očekávat podobné příznaky jako po podání lokálních anestetik jinými 
cestami podání. Toxicita lokálních anestetik se projevuje excitací 
centrální nervové soustavy (CNS) a v těžkých případech naopak 
jejím útlumem a útlumem kardiovaskulárního systému. Těžké neuro-
logické příznaky (křeče a útlum CNS) musí být léčeny symptomaticky 
podporou dýchání a podáním antikonvulziv, oběhové příznaky se léčí 
podle běžných doporučení pro resuscitaci.

Kůže: pocit pálení, svědění a horkost v místě aplikace.Časté nežádoucí účinky  
(> 0,1 % až < 1 %)

Vzácné nežádoucí 
účinky  (< 0,1 %)

Kojenci  
3-11 měsíců

Batolata  
a děti 1-5 let

Děti 6-11 let

Dávka Doba aplikace

Upraveno podle SPC Emla® z 23. 12. 2016

Upraveno podle SPC Emla® 
z 23. 12. 2016

Před předepsáním léku se, 
prosím, seznamte s úplnou 
informací o přípravku, kterou 
najdete v Souhrnu údajů  
o přípravku na www.sukl.cz.

Upozornění: dokud nebudou dostupná další klinická data, Emla® krém se nesmí použít u kojenců ve věku do 12 měsíců, kteří jsou léčeni 
přípravky, které indukují tvorbu methemoglobinu.4 

Proč nechávat Vaše pacienty trpět bolestí, 
když ji můžete zvládnout s krémem?Emla®



 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

  
 

 
 

 

Emla® krém chrání před bolestí při aplikaci injekce

Použijte Emla® krém
před každým očkováním  
během dětství 1-4

DTP, záškrt-tetanus-černý kašel
DTP, záškrt-tetanus-černý kašel- 

-dětská obrna
(HAV) Virová hepatitida typu A

Chřipka
(IPV) Inaktivovaná vakcína proti 

dětské obrně
(MCV) Konjugovaná vakcína proti 

meningokovým nákazám
Vakcína proti spalničkám

(MMR) Vakcína proti spalničkám, 
zarděnkám a příušnicím 

(PCV123) Vakcína proti pneumoko-
kovým onemocněním

(DTP-HBV-Hib) Pentavalentní vakcína 
proti diftérii, tetanu, pertusi, poliomye-

litidě a proti hemofilu typu b 
(DTP-Hib) Tetravalentní vakcína proti 

diftérii, tetanu, pertusi  
a proti hemofilu typu b 

Vakcína proti planým neštovicím

Emla® krém je 
osvědčený
k ochraně proti 
bolesti při očkování 1-3

Přes 300 milionů 

lidí použilo Emla® krém  
za posledních 30 let13

lidokain a prilokain

Proč nechávat Vaše pacienty trpět bolestí, 
když ji můžete zvládnout s krémem?Emla®

Aspen Europe GmbH, Na Pankráci 43, 140 00 Praha 4 CZ-EML-0717-0024

Léčivý přípravek s účinnou látkou lidokain a prilokain k zevnímu použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci dostupnou na stránkách www.sukl.cz dříve, než 
začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo 
podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, 
pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

Odborné medicínské otázky týkající se léků společnosti Aspen získáte na lince 228880774 a na e-mailové adrese: Aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
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Emla® krém je nejvíce předepisovaný 
2 v 1 topický přípravek proti bolesti14

Emla® krém je také dostupný pro 
volný prodej bez receptu

Předepisujte nebo doporučujte před očkováním

Aplikujte ve správnou dobu před očkováním pro ochranu proti bolesti


