
Sivu 1/14 

PAKKAUSSELOSTE 
 

Tapin 25 mg/g +25 mg/g emulsiovoide 
 

Lidokaiini ja prilokaiini 
 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai 

kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
Tässä pakkausselosteessa esitetään:  
1. Mitä Tapin on ja mihin sitä käytetään 
2. Ennen kuin käytät Tapin-valmistetta 
3. Miten Tapin-valmistetta käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Tapin-valmisteen säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
 
 
1. MITÄ TAPIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Vaikutustapa: 
Tapin on iholla käytettävä paikallispuudute. Sitä käytetään poistamaan vaikutusalueelta tilapäisesti 
kivun tunne. Vaikutusalueella voi kuitenkin tuntea paineen ja kosketuksen. Emulsiovoide levitetään 
iholle ja peitetään tiiviillä sidoksella. Vaikuttavat aineet vapautuvat emulsiovoiteesta ja imeytyvät 
ihon pintaan, jossa ne saavat aikaan paikallisen puudutusvaikutuksen. 
 
Lääkettä käytetään: 
Tapin-valmistetta voidaan käyttää paikallispuudutukseen ennen neulan pistämistä esimerkiksi 
verinäytteiden oton yhteydessä tai asetettaessa katetria (kanyylia) laskimoon. Tapin-valmistetta 
käytetään myös ihon pintapuudutukseen pinnallisten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä, kuten 
syylien poistossa myös sukupuolielinten alueelta. Tapin-valmistetta käytetään myös helpottamaan 
säärihaavojen kirurgista puhdistamista. 
 
Hoitava lääkäri on voinut määrätä Tapin-valmistetta sinulle muuta käyttötarkoitusta varten. 
Noudata aina lääkärin antamia ohjeita.  
 
 
2. ENNEN KUIN KÄYTÄT TAPIN-VALMISTETTA 
 
Älä käytä Tapin-valmistetta 

• jos olet allerginen (yliherkkä) muille paikallispuudutteille, valmisteen vaikuttaville aineille 
lidokaiinille ja prilokaiinille tai Tapin-valmisteen jollekin muulle aineelle. 
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• jos sinulla on harvinainen verisairaus (glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin (G6PD) puute 
tai methemoglobinemia (methemoglobiiniverisyys)).  

• keskosille, jotka ovat syntyneet ennen 37. raskausviikkoa. 
 
Ole erityisen varovainen Tapin-valmisteen suhteen 
• Emulsiovoidetta ei pidä käyttää silmien lähialueille. Jos Tapin-emulsiovoidetta joutuu 

vahingossa silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä tai keittosuolaliuoksella ja suojaa 
silmät, kunnes ihon tunto palautuu. Jos ongelmia ilmenee, ota yhteys lääkäriin. 

• Voidetta ei pidä käyttää lasten sukupuolielinten limakalvoille. 
• Voidetta ei pidä käyttää vaurioituneelle tärykalvolle. 
• Jos saat esimerkiksi amiodaronia tai muuta lääkettä, jonka tarkoituksena on normalisoida 

sydämen rytmi, lääkärin on tarkkailtava sydämen toimintaa säännöllisesti. 
• Jos sinut rokotetaan eläviä viruksia sisältävällä rokotteella, lääkärin on tarkistettava rokotteen 

tulos. 
• Emulsiovoidetta ei saa käyttää 0–12 kuukauden ikäisille lapsille, joita hoidetaan 

methemoglobiinin muodostumista lisäävällä lääkityksellä. Lääkäri kertoo, millaisia lääkkeitä 
nämä ovat. 

• Emulsiovoidetta ei saa käyttää keskosille, jotka ovat syntyneet ennen 37. raskausviikkoa. 
 
Tapin-emulsiovoidetta ei pidä käyttää rikkoutuneille ihoalueille eikä avohaavoihin. Jos iho on rikki, 
tulehtunut, punoittava tai naarmuinen tai saat haavan, kysy neuvo lääkäriltä tai 
apteekkihenkilökunnalta, ennen kuin käytät emulsiovoidetta. 
Jos jokin seuraavista koskee sinua, älä käytä emulsiovoidetta. Myös lääkäri harkitsee tällöin 
valmisteen käyttämistä. 

- Jos sinulla on heikentynyt terveys tai äkillinen sairaus 
- Jos sinulla on verenmyrkytys (septikemia) 
- Jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta 
- Jos sinulla on sydämen vajaatoiminta 
- yli 12-vuotiaat lapset, jotka painavat alle 25 kg 
- Jos sinulla on epilepsia 
- Jos sinulla on hidas sydämen lyöntitiheys (bradykardia) 
- Jos sinulla on heikentynyt munuaisten toiminta 
- Jos sinulla on vakava sokki 
- Jos sinulla on verimäärän epänormaali vähyys (hypovolemia) 
- Jos sinulla on neurologinen sairaus 
- Jos sinulla on Wolff-Parkinson-Whiten oireyhtymä (synnynnäinen sydämen rytmihäiriö) 
- Jos sinulla on sydänkatkos 
- Jos sinulla on entsyyminpuutos (glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin (G6PD) puute).  

 
On tärkeää noudattaa annostusohjeita, erityisesti jos iho on vasta-ajeltu.  
 
Jos sinulla on maitorupea, lyhyempi applikaatioaika voi riittää. Yli 30 minuutin applikaatioajat 
voivat aiheuttaa enemmän paikallisia ihoreaktioita. 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto 
Jos otat samanaikaisesti useita lääkkeitä, ne voivat vaikuttaa toistensa tehoon. Ota yhteyttä 
lääkäriin, jos käytät jotain alla mainittua lääkettä samanaikaisesti Tapin-emulsiovoiteen kanssa, sillä 
annostusta pitää mahdollisesti muuttaa: 
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• Methemoglobiinin muodostumista lisäävät lääkkeet, kuten sulfonamidit (virtsatieinfektioissa 
käytettävä lääke) 

• Sydämen rytmihäiriölääkkeet (esimerkiksi amiodaroni) 
• Muu paikallispuudutteet 
• Närästyslääkkeet (simetidiini) tai sydänlääkkeet (beetasalpaajat), koska ne voivat lisätä 

prilokaiinin vaikutusta. 
 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, kuten luontaistuotteita sekä vahvoja 
vitamiini- ja hivenaine-emulsiovoiteita. 
 
Raskaus ja imetys 
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen 
aikana.  
 
Raskaus 
Varovaisuutta on noudatettava, jos Tapin-emulsiovoidetta käytetään raskauden aikana. Kysy 
neuvoa lääkäriltä. 
 
Imetys 
Tapin erittyy äidinmaitoon, mutta lapselle ei ole vaaraa, jos annosta ei ylitetä.  
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
Tapin-emulsiovoiteella ei ole vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn käytettäessä 
suositeltuja annoksia. 
 
Tärkeää tietoa Tapin-valmisteen sisältämistä aineista 
Tapin sisältää hydrattua polyoksietyloitua risiiniöljyä (Arlatone G), joka voi aiheuttaa ihoreaktioita.  
 
 
3. MITEN TAPIN-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN 
 
Tässä osiossa annetaan Tapin-emulsiovoiteen yleiset annossuositukset. Noudata aina lääkärin 
antamia ohjeita. Noudata tämän pakkausselosteen ohjeita ja annossuosituksia tarkasti, jotta saat 
täyden tehon valmisteesta ja vältyt vakavilta haittavaikutuksilta.  
 
Tapin-valmisteen käyttö ihon pintapuudutukseen 
Paksu kerros Tapin-emulsiovoidetta levitetään puudutettavalle ihoalueelle. Alue peitetään 
ilmatiiviillä peittositeellä, kuten muovikelmulla.  
 
1 g Tapin-emulsiovoidetta 30 g:n alumiiniputkilosta on noin 3,5 cm voidetta ulospuristettuna.  
 
Aikuiset 
Toimenpiteet pienellä, rajatulla ihoalueella, esimerkiksi laskimonsisäisen johtoputken (kanyylin) 
asettaminen, verinäytteen otto ja laskimokatetrin asettaminen: noin 2 g emulsiovoidetta levitetään 
alueelle vähintään yhtä tuntia ennen ja enintään viiden tunnin ajaksi  ennen neulan sisäänvientiä. 
Ennen pistoa on odotettava 5 minuuttia emulsiovoiteen poistamisen jälkeen, jotta verisuonien 
supistuminen vähenee ja pisto on helpompi tehdä. 
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Toimenpiteet suurella ihoalueella, esimerkiksi pinnalliset kirurgiset toimenpiteet, kuten pienehköt 
plastiikkakirurgiset ihosiirteet: noin 1,5–2 g Tapin-emulsiovoidetta levitetään noin 10 cm2 :n 
kokoiselle ihoalueelle vähintään kahden tunnin ajaksi ennen enintään viiden tunnin ajaksi. 
Pienehköissä kirurgisissa toimenpiteissä (kuten molluskojen poistossa) vähimmäisaika on 1 tunti). 
 
Lapset 
Toimenpiteet pienellä, rajatulla ihoalueella, esimerkiksi laskimonsisäisen johtoputken (kanyylin) 
asettaminen, verinäytteen otto tai pinnallinen kirurginen toimenpide, kuten syylien poisto: 
käyttöaika noin 1 tunti. 
 
Vastasyntyneet ja alle 3 kuukauden ikäiset lapset: Enintään 1 g Tapin-emulsiovoidetta 
korkeintaan 10 cm2:n kokoiselle ihoalueelle. Käyttöaika: enintään 1 tunti. 
 
3–11 kuukauden ikäiset: Enintään 2 g Tapin-emulsiovoidetta korkeintaan 20 cm2:n kokoiselle 
ihoalueelle. Käyttöaika: noin 1 tunti, enintään 4 tuntia. 
1–5 -vuotiaat: Enintään 10 g Tapin-emulsiovoidetta korkeintaan 100 cm2:n kokoiselle ihoalueelle. 
Käyttöaika: noin 1 tunti, enintään 5 tuntia. 
6–11 -vuotiaat: Enintään 20 g Tapin-emulsiovoidetta korkeintaan 200 cm2:n kokoiselle ihoalueelle. 
Käyttöaika: noin 1 tunti, enintään 5 tuntia. 
 
Käyttö vaurioituneelle iholle 
Jos iho on vaurioitunut, esimerkiksi maitoruven tai syylien vuoksi, suositellaan lyhyempää 15–30 
minuutin käyttöaikaa. Poistettaessa syyliä lapsilta iholta, jossa on maitorupea, suositellaan 30 
minuutin käyttöaikaa. 
 
Käyttöohjeet 
 
1. Levitä emulsiovoide puudutettavalle ihoalueelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Älä hiero voidetta ihoon. Peitä voide peittositeellä, jotta kerros pysyy paksuna. Varmista, että 
peittoside on tiiviisti paikallaan.  
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3. Merkitse aika, jolloin side kiinnitettiin. Pidä sidettä enintään 5 tunnin ajan aikuisilla ja yli 1-
vuotiailla lapsilla ja enintään 1 tunnin ajan alle 1-vuotiailla lapsilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Poista side ja pyyhi jäljellä oleva emulsiovoide pois. 
 
Tapin-valmisteen käyttö sukupuolielinten limakalvolla ja iholla 
 
Aikuiset 
Sukupuolielinten limakalvo: Paikallinen toimenpide, esimerkiksi kondyloomien poisto: Lääkäri tai 
sairaanhoitaja levittää emulsiovoiteen 5–10 minuuttia ennen toimenpidettä. Tavanomainen annos on 
5–10 g Tapin-emulsiovoidetta 5–10 minuutin ajaksi. Peittäminen ei ole tarpeen. Toimenpide 
tehdään heti voiteen poiston jälkeen. 
Käyttö genitaalialueella miehille: Ennen paikallispuudutteen pistämistä: Lääkärin ohjeiden mukaan. 
Tavanomainen annos on 1 g/10 cm2 15 minuutin ajaksi. 
Käyttö genitaalialueella naisille: Ennen paikallispuudutteen pistämistä: Lääkärin ohjeiden mukaan. 
Tavanomainen annos on 1–2 g/10 cm2 60 minuutin ajaksi. 
 
Lapset 
Tapin-valmistetta ei pidä käyttää sukupuolielinten limakalvon puuduttamiseen lapsilla. 
 
Tapin-valmisteen käyttö säärihaavan hoidossa 
Tapin-emulsiovoidetta levitetään säärihaavaan ja haava peitetään ilmatiiviillä peittositeellä, 
esimerkiksi muovikelmulla. Käyttöaika on vähintään 30 minuuttia. 60 minuutin aika saattaa lisätä 
puudutusvaikutusta. Voide poistetaan puuvillasideharsolla. Haavan puhdistaminen aloitetaan heti. 
 
Aikuiset 
Lisää säärihaavaan paksu kerros Tapin-emulsiovoidetta, noin 1–2 g/10 cm2. Säärihaavaan 
käytettävä enimmäisannos on 10 g. Tapin-valmistetta voidaan käyttää säärihaavojen puhdistamiseen 
ainakin 15 kertaa 1–2 kuukauden aikana. Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos Tapin-valmistetta 
vaikutus on mielestäsi liian vahva tai liian heikko. 
 
Jos käytät enemmän Tapin-valmistetta kuin sinun pitäisi 
Ota yhteyttä lääkäriin, apteekkiin tai ensiapupoliklinikkaan, tai voit kysyä neuvoa 

Myrkytystietokeskuksesta (puh. 09-471 977 tai 09-4711), jos olet käyttänyt Tapin-valmistetta 
enemmän kuin tässä pakkausselosteessa ilmoitetaan tai lääkäri on määrännyt.  

• Yksittäistapauksissa lapsilla on esiintynyt methemoglobinemiaa (huulten, kynsien ja 
myöhemmin ihon sinertäminen veren hapenpuutteen vuoksi). 

• Jos suuria annoksia Tapin-valmistetta käytetään samanaikaisesti methemoglobiinin 
muodostumista lisäävien lääkkeiden, kuten sulfonamidien (virtsatietulehduksissa 

Peittosid
e

Emulsiovoide 

Aika 
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käytettävien lääkkeiden) kanssa, veren methemoglobiinipitoisuus saattaa nousta (aiheuttaa 
huulten, kynsien ja myöhemmin ihon sinertämistä). 

• Jos emulsiovoidetta käytetään suurilla kehon alueilla, vaikuttavat aineet voivat imeytyä 
vereen ja aiheuttaa yliannostuksen oireita, kuten huulten ja suun ympäristön tunnottomuutta, 
pyörrytystä, huimausta ja mahdollisesti näön hämärtymistä.   

 
 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, Tapin-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan 
niitä saa.  
 
Yleiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 potilaalla 100:sta): 

• Ohimeneviä paikallisia reaktioita, kuten ihon punoitusta tai kalpeutta tai nesteen 
kerääntymistä (turvotusta) (käytettäessä iholle, sukupuolielinten limakalvoille ja 
säärihaavoihin).  

• Yleensä lievää polttavaa tunnetta, kutinaa tai lämmöntunnetta käyttökohdassa (käytettäessä 
sukupuolielinten limakalvoille ja säärihaavoihin). 

 
Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 potilaalla 1 000:sta): 

• Yleensä lievää polttavaa tunnetta, kutinaa tai lämmöntunnetta käyttökohdassa (käytettäessä 
iholle). 

• Paikallisia tuntohäiriöitä käyttökohdassa, esim. kihelmöivä tunne (käytettäessä 
sukupuolielinten limakalvoille). 

• Ihon ärsytystä käyttökohdassa (käytettäessä säärihaavoihin). 
 
Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 potilaalla 10 000:sta): 

• Verihäiriöt (methemoglobinemia) (käytettäessä iholle). 
• Paikalliset ihovauriot, erityisesti jos käyttöajat ovat pitkiä (käytettäessä iholle). 
• Silmän ärsytystä tahattoman altistuksen jälkeen (käytettäessä iholle). 
• Allergisia reaktioita (käytettäessä iholle, sukupuolielinten limakalvoihin ja säärihaavoille). 

 
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi 
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.  
 
 
5. TAPIN-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN 
 
• Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
• Älä käytä Tapin-valmistetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. 

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.  
• Kestoaika avaamisen jälkeen on kuusi kuukautta. 
• Säilytä Tapin alle 25 °C:n lämpötilassa. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
6. MUUTA TIETOA 
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Mitä Tapin sisältää 
 
Tapin-valmisteen vaikuttavat aineet ovat: 
lidokaiini 2,5 % (25 mg/g) ja prilokaiini 2,5 % (25 mg/g). 
 
Muut aineet ovat: 
Hydrattu polyoksietyloitu risiiniöljy (Arlatone G), karbomeeri (Carbopol 980 NF), 
natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi. 
 
Tapin-valmisteen kuvaus ja pakkauskoot 
 
Valkoinen emulsiovoide 
 
Pakkauskoot: 
 
5 x 5 g:n putkilo 
5 x 5 g:n putkilo ja 12 peittosidettä 
30 g:n putkilo 
 
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 
 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
Orifarm Generics A/S 
Energivej 15 
5260 Odense S 
Tanska 
S-posti: info@orifarm.com 
 
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 15.09.2010 
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BIPACKSEDEL: information till användaren 
 

Tapin 25 mg/g +25 mg/g kräm 
 

Lidokain och prilokain 
 
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar symtom som liknar dina. 
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
I denna bipacksedel finner du information om:  
1. Vad Tapin är och vad det används för 
2. Innan du använder Tapin 
3. Hur du använder Tapin 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Tapin ska förvaras 
6. Övriga upplysningar 
 
 
 
1. VAD TAPIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 
 
Hur det verkar: 
Tapin är en kräm som verkar som ett lokalt bedövningsmedel på hudens yta. Den gör att känseln 
tillfälligt försvinner i huden vid eller nära det område där krämen appliceras. Du känner dock 
fortfarande om man trycker på eller rör vid området. Krämen appliceras på huden och täcks med ett 
tättslutande förband. De aktiva innehållsämnena frisätts från krämen och tas upp av hudens yta där 
de får en lokalbedövande effekt.  
 
Detta läkemedel används för: 
Tapin kan användas som lokalbedövning före nålstick, t.ex. i samband med blodprovstagning eller 
om du behöver få en kateter inlagd i en ven. Tapin används även i samband ytliga kirurgiska 
ingrepp i huden, t.ex. på vårtor och på könsorganens slemhinna innan vårtor tas bort. Tapin används 
även före kirurgisk rengöring av underbenssår. 
 
Din läkare kan ha ordinerat Tapin för ett annat användningsområde. Följ alltid läkarens anvisningar. 
 
 
2. INNAN DU ANVÄNDER TAPIN 
 
Använd inte Tapin 

• om du är allergisk (överkänslig) mot andra lokalbedövningsläkemedel, mot de aktiva 
substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i Tapin. 
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• om du har en sällsynt blodsjukdom (glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist eller 
methemoglobinemi). 

• till för tidigt födda spädbarn födda före 37:e graviditetsveckan. 
 
Var särskilt försiktig med Tapin 
• krämen får inte komma i kontakt med ögonen. Om Tapin kommer i kontakt med ögonen ska 

du skölja dem omedelbart med vatten eller koksaltlösning och skydda ögonen tills de känns 
som vanligt igen. Kontakta läkare om du får problem. 

• krämen ska inte appliceras på könsorganens slemhinna på barn (utom vid omskärelse). 
• krämen ska inte appliceras på en skadad trumhinna. 
• om du behandlas med läkemedel som normaliserar hjärtrytmen, t.ex. amiodaron. I så fall 

övervakar läkaren din hjärtfunktion noggrant. 
• om du ska vaccineras med ett levande vaccin bör läkaren följa upp vaccinationen. 
• krämen ska inte användas på barn mellan 0 och 12 månader som behandlas med 

methemoglobinfrämjande läkemedel. Läkaren talar om för dig vilka slags läkemedel detta är. 
• krämen ska inte användas på för tidigt födda spädbarn med en gestationsålder på mindre än 37 

veckor. 
 
Tapin får inte appliceras på områden med skadad hud eller öppna sår. Om du har områden med 
skadad hud, infekterade områden, skärsår, hudrodnad, rivmärken eller andra öppna sår ska du fråga 
läkaren eller apotekspersonalen innan du använder krämen. 
 
Om något av följande gäller dig ska du inte använda krämen och läkaren iakttar extra försiktighet 
innan den används: 

- om du är försvagad eller akut sjuk 
- om du har septikemi (blodförgiftning) 
- om du har svårt nedsatt leverfunktion 
- om du har hjärtsvikt 
- til barn över 12 års ålder som väger mindre än 25 kg 
- om du har epilepsi 
- om du har långsamma hjärtslag (bradykardi) 
- om du har nedsatt njurfunktion 
- om du har svår chock 
- om du har minskad mängd blodplasma (hypovolemi) 
- om du har neurologiska tillstånd 
- om du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (ett medfött hjärttillstånd) 
- om du har hjärtblock 
- om du har enzymbrist (glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist) 
 

Det är mycket viktigt att följa instruktionerna för dosering, särskilt på nyrakad hud.  
 

Om du har atopisk dermatit kan det räcka med en kortare appliceringstid. Appliceringstider på över 
30 minuter kan leda till ökad förekomst av lokala hudreaktioner. 
 
Intag av andra läkemedel 
Om flera mediciner tas samtidigt kan de påverka varandras effekt. Kontakta din läkare om du 
använder något av följande läkemedel samtidigt som Tapin, eftersom dosen kan behöva ändras: 
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• Så kallade methemoglobininducerande ämnen, t.ex. sulfonamider (medicin mot 
urinvägsinfektioner). 

• Mediciner för behandling av hjärtrytmstörningar (t.ex. amiodaron). 
• Andra lokalbedövningsmedel. 
• Mediciner för behandling av halsbränna (cimetidin) eller hjärtmediciner (betablockerare) 

eftersom de kan öka effekten av prilokain. 
 
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även 
receptfria sådana, naturläkemedel eller starka vitaminer och mineraler. 
 
Graviditet och amning 
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.  
 
Graviditet 
Försiktighet tillråds om Tapin används under graviditet. Rådfråga din läkare. 
 
Amning 
Tapin utsöndras i bröstmjölk men om dosen inte överskrids innebär det ingen risk för barnet.  
 
Körförmåga och användning av maskiner 
Tapin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner när det används i 
rekommenderade doser. 
 
Viktig information om några innehållsämnen i Tapin 
Tapin innehåller polyoxylerad hydrogenerad ricinolja (Arlatone G) som kan orsaka hudreaktioner.  
 
 
3. HUR DU ANVÄNDER TAPIN 
 
Detta avsnitt innehåller allmänna doseringsrekommendationer för användning av Tapin kräm. Om 
du har fått andra anvisningar från läkaren, ska du följa dem. Det är mycket viktigt att du följer 
anvisningarna i den här informationen och den rekommenderade doseringen noga för att få bästa 
effekt och undvika allvarliga biverkningar.  
 
Tapin i samband med lokalbedövning av huden 
Applicera ett tjockt lager Tapin på det hudområde som ska behandlas. Täck sedan över området 
med lufttätt skydd, t.ex. plastfolie.  
 
1 g Tapin kräm som tas från 30 g aluminiumtuben motsvarar cirka 3,5 cm.  
 
Vuxna 
Ingrepp på små, begränsade hudområden, t.ex. användning av intravenösa kanyler, 
blodprovstagning och inläggning av venkateter: cirka 2 g kräm appliceras på hudområdet minst 1 
timme före insättning av nålen och i högst 5 timmar. 
Före venpunktion ska det gå minst 5 minuter efter att krämen avlägsnats för att säkerställa att 
sammandragningen av blodvenerna har minskat och venpunktionen är lättare att utföra. 
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Ingrepp som gäller större hudområden, t.ex. ytliga kirurgiska ingrepp som t.ex. mindre 
plastikkirurgiska hudtransplantationer: cirka 1,5–2 g Tapin appliceras på ett hudområde om cirka 10 
cm2 i minst 2 timmar och högst 5 timmar. För mindre kirurgiska ingrepp (t.ex. borttagning av 
mollusker) är appliceringstiden minst 1 timme. 
 
Barn 
Ingrepp på små, begränsade hudområden, t.ex. användning av intravenösa kanyler, 
blodprovstagning eller ytliga kirurgiska ingrepp som t.ex. skrapning av vårtor: cirka 1 timmes 
appliceringstid. 
 
Nyfödda och barn under 3 månader: Högst 1 g Tapin på ett hudområde som inte är större än 
10 cm2. Appliceringstid: högst 1 timme. 
 
3–11 månader: Högst 2 g Tapin på ett hudområde som inte är större än 20 cm2. Appliceringstid: 
cirka 1 timme, högst 4 timmar. 
1–5 år: Högst 10 g Tapin på ett hudområde som inte är större än 100 cm2. Appliceringstid: cirka 1 
timme, högst 5 timmar. 
6–11 år: Högst 20 g Tapin på ett hudområde som inte är större än 200 cm2. Appliceringstid: cirka 1 
timme, högst 5 timmar. 
 
Användning på skadad hud 
Om huden är skadad, t.ex. i samband med atopisk dermatit eller vårtor, rekommenderas en kort 
appliceringstid på 15–30 minuter. För barn med atopisk dermatit rekommenderas en appliceringstid 
på 30 minuter före skrapning av vårtor. 
 
Bruksanvisning: 
 
1. Applicera krämen på det ställe som ska bedövas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Krämen får inte gnidas in. Täck över krämen med ett täckförband för att skydda det tjocka lagret. 
Se till att täckförbandet sluter tätt.  
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3. Anteckna tidpunkten när täckförbandet sattes på. Låt täckförbandet sitta kvar i högst 5 timmar för 
vuxna och barn över 1 år och i högst 1 timme för barn under 1 år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ta bort täckförbandet och torka bort eventuell kvarvarande kräm. 
 
Användning av Tapin på könsorganens slemhinna och hud 
 
Vuxna 
Könsorganens slemhinna: Lokala ingrepp, t.ex. borttagning av kondylom: Läkaren eller sköterskan 
applicerar krämen 5–10 minuter före ingreppet. Vanlig dos är 5–10 mg Tapin i 5–10 minuter. 
Övertäckning behövs inte. Ingreppet måste utföras direkt efter appliceringstiden. 
Användning på könsorganen hos män: Före injicering av lokalbedövning: Enligt läkarens 
anvisningar. Vanlig dos är 1 g/10 cm2 i 15 minuter. 
Användning på könsorganen hos kvinnor: Före injicering av lokalbedövning: Enligt läkarens 
anvisningar. Vanlig dos är 1–2 g/10 cm2 i 60 minuter. 
 
Barn 
Tapin ska inte användas för bedövning av könsorganens slemhinna på barn. 
 
Tapin vid behandling av bensår 
Tapin appliceras på bensåret och såret täcks med ett lufttätt skydd, t.ex. plastfolie. 
Appliceringstiden är minst 30 minuter men en appliceringstid på 60 minuter kan förbättra 
bedövningseffekten. Krämen avlägsnas sedan med bomullsgasväv. Rengöring av bensåret ska börja 
omedelbart efter detta. 
 
Vuxna 
Applicera ett tjockt lager Tapin, cirka 1–2 g/10 cm2, på bensåret. Den högsta dos som kan 
appliceras på bensår är 10 g. Tapin kan användas för rengöring av bensår minst 15 gånger under en 
tid av 1–2 månader. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du tror att effekten av Tapin är för 
kraftig eller för svag. 
 
Om du har använt för stor mängd av Tapin 
Vänd dig till läkare, apotekspersonal eller akutmottagning eller kontakta Giftinformationscentralen 
(tel. 09-471 977 eller 09-4711 i Finland, 112 i Sverige) om du har använt mer Tapin än vad som 
anges i denna information eller mer än läkaren har ordinerat.  

• I sällsynta fall har methemoglobinemi setts hos barn (blå missfärgning av läppar, naglar och 
senare av huden till följd av syrebrist i blodet). 

• Om Tapin används i stora doser tillsammans med så kallade methemoglobininducerande 
ämnen, t.ex. sulfonamider (medicin för urinvägsinfektioner), kan detta orsaka förhöjt 
methemoglobininnehåll i blodet (blå missfärgning av läppar, naglar och senare av huden). 

Täckförban
d 

Kräm 

Tid 
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• Om krämen täcker stora delar av kroppen kan de aktiva ämnena tas upp i blodet och orsaka 
symtom på överdosering, t.ex. förlust av känsel i läpparna och området runt munnen, 
svindel, yrsel och möjligen synstörningar. 

 
 
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
 
Liksom alla läkemedel kan Tapin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.  
 
Vanliga biverkningar (upplevs av 1 till 10 av 100 patienter): 

• Tillfälliga lokala reaktioner som rodnande eller blek hud eller vätskeansamling (ödem) (vid 
användning på huden, könsorganens slemhinna eller bensår).  

• En vanligen lindrig brännande, kliande eller hettande känsla vid appliceringsstället (vid 
användning på könsorganens slemhinna eller bensår). 

 
Mindre vanliga biverkningar (upplevs av 1 till 10 av 1 000 patienter): 

• En vanligen lindrig brännande, kliande eller hettande känsla vid appliceringsstället (gäller 
hud). 

• Lokala känselstörningar vid appliceringsstället, t.ex. stickningar (vid användning på 
könsorganens slemhinna). 

• Hudirritation vid appliceringsstället (vid användning på bensår). 
 
Sällsynta biverkningar (upplevs av 1 till 10 av 10 000 patienter): 

• Rubbningar i blodet (methemoglobinemi) (vid användning på hud) 
• Lokala hudlesioner, särskilt vid längre appliceringstider (vid användning på hud) 
• Ögonirritation efter oavsiktlig kontakt med ögonen (vid användning på hud) 
• Allergiska reaktioner (vid användning på hud, könsorganens slemhinna och bensår) 

 
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 
information ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.  
 
 
5. HUR TAPIN SKA FÖRVARAS 
 
• Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
• Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista 

dagen i angiven månad.  
• Hållbarheten efter öppnandet är 6 månader. 
• Förvaras vid högst 25 °C. 
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man 
gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 
 
 
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
Innehållsdeklaration 
 
De aktiva substanserna är: 
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Lidokain 2,5 % (25 mg/g) och prilokain 2,5 % (25 mg/g). 
 
Övriga innehållsämnen är: 
Polyoxylerad hydrogenerad ricinolja (Arlatone G), karbomer (Carbopol 980 NF), natriumhydroxid 
och renat vatten. 
 
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 
 
Vit kräm 
 
Förpackningsstorlekar: 
 
5 x 5 g tub 
5 x 5 g tub med 12 täckförband 
30 g tub 
 
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 
 
 
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 
 
Orifarm Generics A/S  
Energivej 15 
5260 Odense S 
Danmark 
E-post: info@orifarm.com 
 
Denna bipacksedel godkändes senast 15.09.2010 
 
 


