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Beste ouder(s),
Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat er bij 
u EMLA zalf aangebracht wordt 
als lokale verdoving van de huid. 
Deze brochure geeft u meer 
informatie over deze procedure 
en probeert op een aantal 
veelgestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende arts en/of de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op al uw vragen te 
antwoorden.
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01 WAT IS EMLA®?

EMLA® staat voor Eutectic Mixture 
Lidocaïne and Prilocaïne. Lidocaïne 
en Prilocaïne zijn de 2 werkzame 
stoffen in deze crème die er voor 
zorgen dat er een lokale verdoving 
van de huid ontstaat, op de plaats 
waar de crème werd aangebracht. 
Uw kind gaat nagenoeg geen pijn 
meer voelen.
EMLA® is verkrijgbaar in een tube 
van 5mg of in kant-en-klare vorm 
door middel van een pleister waar 
reeds EMLA® op aangebracht 
werd. Het kan voor alle leeftijden 
gebruikt worden.

1.1 Wanneer wordt EMLA® 
gebruikt ?
EMLA® is een geneesmiddel en 
wordt door de apotheek afgele-
verd volgens een medisch voor-
schrift.
EMLA® kan gebruikt worden 
voorafgaande aan een bloedafna-
me, infuus prikken, intradermale 
inspuiting, lumbale punctie,…
EMLA® mag nooit gebruikt worden 
op plaatsen waar dehuidbarrière 
beschadigd is. Dus niet op een 
open wonde.

1.2 Hoe EMLA® gebruiken?
• De arts of verpleegkundige 

zal aangeven waar u de crè-
me moet aanbrengen.

• Gebruik niet meer EMLA® dan 
voorgeschreven werd door de 
arts.

• Wanneer u de crème heeft 
aangebracht uit een tube, 
wordt hierop nog een occlusie-
ve pleister (= volledig afgeslo-
ten van de lucht) aangebracht.

• Nadien windelt u het lichaams-
deel, waar de crème op aange-
bracht werd, in. Zo verhindert 
u het accidenteel loskomen 
van de pleister. Laat de pleis-
ter minstens 1 uur maar niet 
langer dan 4 uur zitten.

• De crème moet afgeschermd 
worden van de lucht, anders 
verliest de crème het verdo-
vend effect.

1.3 EMLA® aanbrengen
• Meld datum en tijdstip op de 

aangebrachte pleister.
Dag: .....................

Tijdstip: .................
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1.4 Gebruiksaanwijzing
Crème
1. Was uw handen en droog ze 

af.
2. Breng EMLA® crème aan op 

de plaats die de arts/verpleeg-
kundige met u heeft afgespro-
ken zonder deze aan te raken 
met uw vingers.

3. Breng de pleister aan (volledig 
afsluiten van omgevingslucht).

4. Druk de pleister aan de bui-
tenzijde aan, niet op de zalf 
duwen!

5. Windel het lichaamsdeel waar-
op EMLA® aangebracht werd in 
met verband.

Patch
Er kan ook een EMLA® patch ge-
bruikt worden. Het aanbrengen is 
eenvoudiger omdat de zalf reeds 
op een pleister werd aangebracht. 
Na het bevestigen van de pleister 
brengt u ook een verband aan ter 
hoogte van de patch. Zo kan er 
geen omgevingslucht met de zalf 
in aanraking komen.
Verwijderen van bescherm-
laag EMLA® patch, aangebracht 
op elleboogplooi (kan ook op 
handrug gebruikt worden).
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NOTITIES



6 Ziekenhuis Oost-Limburg l Brochure: BR0746 - Emla® - Toverzalf



7Brochure: BR0746 - Emla® - Toverzalf l Ziekenhuis Oost-Limburg



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0746


