
ANESTÉSICO LOCAL S.S.WHITE 100

A Lidocaína é um anestésico local, do tipo amida, muito usada na clínica odontológica na 
forma de injeção.

Responsável pelo bloqueio sensitivo, apresenta ação rápida e profunda quando 
injetada e duração de ação intermediária (1 a 3 horas).

A velocidade da indução e duração de ação da Lidocaína é aumentada pela ação de 
vasoconstritores, havendo também redução da circulação sangüínea no ponto de aplicação.

PRECAUÇÕES PARTICULARES DE CONSERVAÇÃO:
 Manter em temperatura entre 15° e 30°C. Protegido de luz e umidade.
 O anestube deve ser desinfetado com algodão úmido em solução de álcool etílico a 
70% (somente nas extremidades).
 Não se recomenda que o produto seja imerso em solução desinfetante.
 
POSOLOGIA: 
 Em pacientes adultos saudáveis, habitualmente é suficiente de 1 a 3 tubetes, 
podendo ser aumentado a critério do profissional. Nos doentes em mau estado geral e nos 
pacientes idosos, a dose deve ser diminuída. Na anestesia por bloqueio regional ou por 
infiltração terminal, a dose inicial de cerca de 1 a 5 ml (½ a 2 e ½ tubetes) é normalmente 
efetiva. Em crianças, a dose depende da idade e do peso. Crianças com menos que 10 anos 
de idade, raramente é necessário administrar mais do que ½ tubete (0.9 a 1 ml) da solução 
anestésica para obter o anestesiamento para o tratamento em um único dente.
 Dose máxima recomendável: Recomendamos não exceder a dose de 5 anestubes 
em pacientes adultos saudáveis.
 Os anestubes com anestésico parcialmente usados em um paciente, não devem 
ser reaproveitados posteriormente.

Anestésico local S.S.WHITE 100 - Cloridrato de lidocaína -DCB nº 05314 / 0,02g /- Cloridrato de fenilefrina -DCB nº 03926/0,0004g/ - veículo aquoso isotônico q.s.p.....1ml. INDICAÇÕES: USO 
PEDIÁTRICO OU ADULTO-Indicado para anestesia local, por infiltração terminal ou bloqueio regional, em odontologia e cirurgia.CONTRA-INDICAÇÕES: Os anestésicos locais do tipo amida são 
contra-indicados em pacientes com histórico de hipersensibilidade e não deve ser administrado em pacientes com hipovolemia, bloqueio cardíaco ou outros distúrbios de 
condução.ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: A administração deve ser feita com cautela em pacientes com falha cardíaca congestiva, bradicardia, depressão respiratória ou insuficiência 
hepática. Por conter vasoconstritor, o produto deve ser usado em quantidades estritamente necessárias para anestesiar áreas com  artérias terminais.  Atenção - .O uso de soluções com 
fenilefrina no final da gravidez ou durante o trabalho de parto pode causar anoxia fetal e bradicardia devido ao aumento da contractilidade do útero e a diminuição do fluxo sangüíneo 
uterino.INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A administração do produto em pacientes recebendo inibidores da monoamino oxidase, anti-depressivos tricíclicos ou fenotiazinas pode produzir 
hipotensão ou hipertensão.  A  administração concomitante de drogas vasopressoras e drogas oxitócicas pode causar hipertensão persistente ou acidente vascular cerebral. REAÇÕES  
ADVERSAS: No sistema nervoso central pode manifestar-se por excitação, sonolência, nervosismo, vertigem, visão nublada, náuseas e vômitos, tremores, espasmo muscular e convulsão. 
Podem surgir efeitos no sistemacardiovascular com depressão no miocárdio e vasodilatação periférica. POSOLOGIA: Em pacientes adultos saudáveis, é suficiente de 1 a 3 tubetes. Nos doentes 
em mau estado geral e nos pacientes idosos, a dose deve ser diminuída. Na anestesia por bloqueio regional ou por infiltração terminal, a dose inicial de cerca de 1 a 5 ml (½ a 2 e ½ tubetes).  Crianças 
com menos que 10 anos de idade , raramente é necessário administrar mais do que ½ tubete (0.9 a 1 ml) da solução anestésica para obter o tratamento em um único dente. Na anestesia por 
infiltração marginal esta quantidade é normalmente suficiente para o tratamento de 2 ou até 3 dentes.Na anestesia por bloqueio regional esta quantidade é suficiente para o tratamento do 
quadrante inteiro.Classificação: Venda  sob prescrição  médica  ou  de cirurgião-dentista. Registro M. S. nº 104.110.001.004-3 - S.S.White  Artigos Dentários Ltda. Rua Senador Alencar, 160  Rio 
de Janeiro - RJ - Brasil - CNPJ 68.567.650/0001-57-.Indústria Brasileira.

O Anestésico Local S.S.White 100 
Cloridratos de Lidocaína 2% e de Fenilefrina 1:2500.

Apresentação:
Cx. conténdo 50 tubetes
 de polipropileno com 1,8ml.

Para aplicação do Anestésico
Local SSWhite100, indicamos
a Seringa Articulada com
Refluxo - Duflex. 
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www.sswhite.com.br
marcia.vendas@sswhite.com.br
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