
SẢN PHẨM KHẢ DỤNG* DÙNG SAO? TRƯỚC BAO LÂU? NHỮNG ĐIỀU KHÁC CẦN BIẾT

KEM 
LMX 

không cần đơn 
thuốc, có thể 

mua trực tuyến 
hoặc tại cửa 

hàng

Không làm sạch da trước (dầu tự 
nhiên giúp hấp thụ). Thoa một lượng 
nhỏ và xoa đều. Trên hết, hãy đắp 

một quả cầu lớn và KHÔNG chà xát 
vào. Đậy bằng tegaderm.

30 
phút 

Bạn nên áp dụng cho một số 
điểm để có lựa chọn về nơi có 
thể tiêm. Nó KHÔNG co mạch 

(làm cho các tĩnh mạch nhỏ 
hơn). Điều tốt để có sẵn sàng!

KEM 
EMLA 

cần một toa 
thuốc

Không làm sạch da trước (dầu tự 
nhiên giúp hấp thụ). Thoa một lượng 
nhỏ và xoa đều. Trên hết, hãy đắp 

một quả cầu lớn và KHÔNG chà xát 
vào. Đậy bằng tegaderm.

60 
phút

Bạn nên áp dụng cho một số 
điểm để có lựa chọn về nơi có thể 
tiêm. Gọi cho bác sĩ trước thời hạn 

để được kê đơn.

BĂNG BÓ 
SYNERA

cần một toa 
thuốc Sử dụng như một Band-Aid 20-30 

phút

Có thể đắt, nhưng thường có 
phiếu giảm giá trực tuyến. Nó làm 
giãn mạch (làm cho tĩnh mạch lớn 

hơn) nên có thể tốt cho các xét 
nghiệm máu. Gọi cho bác sĩ trước 

thời hạn để được kê đơn.

HỆ 
THỐNG 
J-TIP 

cần bác sĩ

Làm tê da bằng cách sử dụng khí 
CO2 nén để đẩy lidocaine vào một 
vài lớp đầu tiên của da mà không 
cần sử dụng kim. Nó phát ra âm 
thanh khi được bác sĩ thực hiện.

1-2 
phút

Điều này có thể khó tìm tùy thuộc 
vào bác sĩ của bạn. Gọi trước để 
xem họ có sử dụng nó không. Nó 
hoạt động rất nhanh vì vậy nó là 
một lựa chọn rất tốt khi không có 

thời gian.

Meg Foundation
MEGFOUNDATIONFORPAIN.ORG

Đây là một bản tóm tắt về các loại thuốc gây tê tại chỗ 
được sử dụng phổ biến và được khuyên dùng cho các 
thủ thuật y tế và chọc kim. Luôn luôn kiểm tra với bác sĩ 
của bạn để xem những gì là tốt nhất cho con bạn.

*Tính khả dụng của một số sản phẩm này sẽ tùy thuộc vào nơi 
bạn ở. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập megfoundationforpain.org
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