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1. Benzokain je lokální povrchové anestetikum,
derivát kyseliny (ester) p-aminobenzoové.
Synonyma a jiné názvy: Aethoform, Anbesol,
Anesthesin, Ethylester kyseliny 4-aminobenzoové,
Anesthane, Cepacaine, Orthesin, Ethylester kys.
p-aminobenzoové, Americaine, Parathesin, Benzoic
acid, Ethyl PABA.
Bývá obsažen v pastilkách a sprejích proti bolesti
v krku, sirupech proti kašli a nachlazení, v přípravcích při prořezávání prvních zubů, v přípravcích na
afty, hemeroidy, proti popáleninám a svědění.
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2. Cinchkain je lokální anestetikum s delším
účinkem, derivát amidového typu, pro povrchovou
nebo spinální anestézii.
Synonyma: Dibucaine HCl, Benzolin, Cincaine,
Nupercaine, Percainum, Sovcainum,
Bývá složkou rektálních přípravků pro symptomat.
léčbu hemeroidů a zánětu řitního otvoru. Vyskytuje
se také v ušních kapkách a injekčních roztocích pro
znecitlivění ve stomatologii.
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3. Tetrakain je potentní anestetikum s pomalým
nástupem účinku, esterového typu, pro povrchovou
anestézii, používané zejména v očním lékařství ve
formě kapek, krému a mastí na kůži či k injekční
anestézii.
Synonyma: Pontocaine HCl, Dicainum, Decicain,
Amethocaine hydrochloridum, Gingicain M,
Tonexol, Butethanol, Menonasal, Pantocaine,
Curtacain, 4-(butylamino)-Benzoic acid
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Bývá obsažen v ušních a očních kapkách,
v přípravcích k znecitlivění jícnu a hltanu,
k léčbě poruch zažívacího traktu a v přípravcích
ve stomatologii.
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