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Volg ons ook op:

PATIËNTENINFORMATIE

AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze bro-
chure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen 
of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, medewerkers en artsen hiervoor 
niet aansprakelijk.

Emla® crème

1. Controleer of de aangeduide huidzone intact, 
droog en proper is.

2. Perforeer de afsluiting van de tube door de 
bovenkant van de dop te gebruiken.

3. Breng de juiste hoeveelheid crème in een 
hoopje op de aangeduide huidzone(s) aan (zie: 
Hoeveel?).

4. Wrijf de crème niet in en verspreid ze zo 
weinig mogelijk.

5. Verwijder het beige middenstuk van de 
Tegaderm-pleister. Er blijft een omlijsting van 
papier over. 

6. Verwijder de beschermlaag van de plakkende 
kant van het verband.

7. Breng vervolgens het verband zorgvuldig aan 
over het hoopje crème.

8. Verwijder de papieren rand en druk de randen 
aan.

Hoeveel?

Een tube Emla® crème bevat 5 gram.

Leeftijd Aanbevolen dosis/locatie Maximale dosis Maximaal aantal pleisters
0 - 2 maanden (< 5 kg) 0,5 - 1 gram 1 gram 1
3 - 12 maanden (> 5 kg) 0,5 - 1 gram 2 gram 2
1 - 6 jaar (> 10 kg) 1 - 2 gram 10 gram 10
6 - 12 jaar (> 20 kg) 2 gram 20 gram 20
> 12 jaar 2 - 3 gram 50 gram

Emla® patch

1. De patch mag niet doorgesneden of in kleinere 
stukken verdeeld worden.

2. Druk op de hoeken van de pleister voor een 
goede hechting aan de huid. Druk niet in 
het midden van de pleister want hierdoor 
kan de Emla® crème onder de kleefstof 
terechtkomen.

Wanneer je kind geen kleefpleisters kan 
verdragen, of wanneer je Emla® crème over hebt 
maar geen plakker meer, gebruik dan gewone 
huishoudfolie om de crème af te dekken. Het 
belangrijkste is dat de crème van de buitenlucht 
afgesloten wordt.



Wat is Emla®?

Emla® staat voor ‘Eutectic Mixture Lidocaïne 
and Prilocaïne’. Het is een crème die op de huid 
wordt aangebracht en zorgt voor een plaatselijke 
verdoving. Dit vermindert de scherpe pijn van 
de prik, maar het is wel mogelijk dat er druk en 
aanraking gevoeld wordt.

Wanneer gebruiken?

De crème kan gebruikt worden voorafgaand aan:
 ↗ een bloedafname;
 ↗ plaatsen van een infuus;
 ↗ een vaccinatie;
 ↗ curettage van waterwratjes;
 ↗ een lumbale punctie.

Wanneer niet gebruiken?

Emla® mag niet gebruikt worden:
 ↗ op plaatsen waar de huidbarrière 

beschadigd is, dus niet op een open wonde;
 ↗ op plaatsen waar er huiduitslag of een 

opstoot van eczeem is;
 ↗ in of dicht bij de ogen;
 ↗ in de neus, het oor of de mond;
 ↗ in de anus of op de slijmvliezen van de 

geslachtsdelen van kinderen jonger dan 12 
jaar;

 ↗ bij overgevoeligheid voor lidocaïne en/of 
prilocaïne.

Waar aanbrengen?

Voor bloedafname

Op de handrug of in de elleboogplooi

Voor vaccinaties
< 1 jaar: middelste 1/3 van het bovenbeen aan de 
voorzijde.

> 1 jaar: buitenkant van de bovenarm, 3 vingers 
onder de schouder.

Voor hyposensibilisatie
Buitenkant van de bovenarm, 3 vingers onder de 
schouder.

Hoe aanbrengen?

Een uur voor de prik mag de crème op de huid 
worden aangebracht. Indien je kind eczeem heeft, 
volstaat een inwerktijd van 30 minuten.


