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Caine mix I.
Směs –„kainů“ I.

( Mx 12 )

Koncentrace přípravku: 3,5 % ve vazelíně
Vlastnosti
Testovací přípravek obsahuje směs 2 často používaných lokálních zevních anestetik – „kainů“ patřících do skupiny tzv.
paraaminosloučenin:
 procaine-HCl, který je zde v koncentraci 1,0%,
 dibucaine-HCl (cinchokainu -HCl), který je zde v koncentraci 2,5%.

1. Procaine hydrochloride v koncentraci 1,0%, molální koncentrace: 0,037
Synonyma
2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrocloride
Ethocaine hydrochloride
Eugerase
Kerocaine
Medaject
Planocaine
Scurocaine
Topocaine
Topolkain

Allocaine
Irocaine
Naucaine
Sevicaine
Westocaine

Bernacaine
Jenacaine
Novocaine
Sycaine

Cetain
Juvocaine
Neocaine
Syncaine

Vlastnosti
Prokain HCl je potentní lokální anestetikum, derivát (ester) p-aminobenzoové kyseliny. Při povrchovém podání je
neúčinný pro špatný průnik sliznicemi. Při parenterálním podání se naopak rychle absorbuje. Používá se k infiltrační
nebo svodné anestézii, Postupně je nahrazován anestetiky amidového typu např. lidokainem, u nichž je riziko výskytu
centrálních nežádoucích účinků nižší. Jde o bezbarvý nebo bílý, krystalický prášek bez zápachu, se slabě hořkou,
svíravou chutí. Je používán především pro lokální anestézii v injekční aplikační formě.
Hapten Prokain hydrochlorid je dostupný i samostatně v 1,0% koncentraci pod kat. číslem P 016.

Chemické vlastnosti
CAS No: 51-05-8
EC: 200-077-2

Mol. hmotnost: 272,77 g/mol
Vzorec: C13H20N2O2 . HCl

2. Dibucaine hydrochloride v koncentraci 2,5%, molální koncentrace: 0,065
Synonyma
2-Butoxy-N-2-(diethylamino)ethylquinoline-4-carboxamide monohydrochloride
Butoxycinchoninic acid diethylethylenediamide hydrochloride
Benzolin
Cincaine
Nupercaine
Percainum

Sovcainum
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Vlastnosti
Dibukain hydrochlorid je lokální anestetikum s delším účinkem, derivát amidového typu, pro povrchovou nebo spinální
anestézii s vasodilatačními vlastnostmi a s nezanedbatelnou toxicitu ve srovnání s ostatními „kainy“ např. lidokainem
(15x účinnější, ale také toxičtější ve srovnání s prokainem). Jde o jemné, bílé, hydroskopické krystalky nebo krystalický
prášek bez zápachu, se slabou hořkou chutí. Musí být uchováván bez přístupu světla! Byla zaznamenána i fotosenzitivní
reakce. Aplikační formy mohou být různé od krémů, mastí, ústních roztoků, supositorií až po formu injekční. Ve Velké
Británii se používá i v dermatologii ve formě krému (Dermacaine cream).
Hapten Dibukain hydrochlorid je dostupný i samostatně a to ve dvou koncentracích:
 pod kat. číslem D 005A v koncentraci 5,0%,
 pod kat. číslem D 005B v koncentraci 2,5%.

Chemické vlastnosti
CAS No: 61-12-1
EC: 200-498-1

Mol. hmotnost: 379,92 g/mol
Vzorec: C20H29N3O2 . HCl

Výskyt
Povrchová anestetika typu „-kain“ I jsou často složkou volně prodejných léků proti bolesti a svědění a lékem
k lokálnímu znecitlivění. Jejich použití je velmi široké a vyskytují se např.:










v přípravcích pro zklidnění kůže po opalování,
v lécích proti nachlazení,
v prostředcích na tišení bolesti (krku, žaludku, zubů) a kašle,
v prostředcích tišících obtíže po pobytu na slunci,
v adstringenciích a analgetikách,
v prostředcích proti plísním na nohách,
v prostředcích na kuří oka, otlaky, bradavice, v lécích proti hemoroidům, pruritu různého původu a na anální
fisury,
v přípravcích na desinfekci kůže, u kožních ulcerací,
ve výrobcích na snižování chuti k jídlu a proti nikotinové závislosti aj.

