Caín MIX
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic a les Caín Mix, una barreja
d'anestèsics locals del grup "per": cincocaína clorur, ametocaína clorur i
benzocaína. Es troben formant part principalment de medicaments tòpics.
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBEN ELS INGREDIENTS DE LA MESCLA
Caín:
• MEDICAMENTS:
o TÒPICS: els anestèsics locals poden formar part de diversos productes per a
alleujar el dolor (analgèsics externs), picor o coïssor associats a abrasions
(locions per a la irritació de la zona del bolquer), cremades del sol, erupcions
cutànies, picades d'insectes, úlceres de cames, etc. S'utilitzen també en
supositoris, pomades ANTIHEMORROIDALS, cremes vaginals, preparats per
al tractament de micosis, calls i berrugues.
o VARIS: poden incloure en la composició de esprais per a l'alleugeriment del
mal de coll, pastilles per dissoldre a la boca, xarops per la tos, preparats per al
mal de queixal (esprai anestèsic dental), col · lutoris i gels per afeccions
gingivals, adhesius per a paladars postissos, col · liris, etc.
• Medicaments per a ús veterinari.
• Pot haver reacció davant filtres solars i cremes que continguin PABA i davant
alguns tints per als cabells.
CONSELLS PER EVITAR AL· LÈRGIES A LES Caín:
- Llegiu bé les etiquetes dels productes i no utilitzi els que contenen un o més
dels ingredients de la barreja d'anestèsics o qualsevol dels seus sinònims * o
productes relacionats. Si el que cal és un lleuger efecte anestèsic, el seu metge
pot receptar productes que no continguin aquests ingredients o que comportin
un risc mínim, com per exemple, la lidocaïna o lignocaína.
- Les injeccions d'anestèsia local no acostumen a representar cap risc. (Per ex.:
L'anestèsia dental).
- Eviteu l'ús de cremes protectores del sol que continguin PABA ja que podrien
produir reaccions d'hipersensibilitat.
* Llista de sinònims i productes relacionats: Compostos amb el grup "per",
procaína, butetamina, butacaína, meapaína, ortoformo, neo-ortoformo, perfenilenodiamina, sulfonamides, àcid p-aminosalicílico, àcid p-aminobenzoic,
parabens, colorants azo / anilines, procaïnamida, hidroclorotiazida.
Cincocaína = dibucaína, percaína
Ametocaína = tetracaína, pantocaína
Benzocaína = anestesina
• Aquesta llista pot no estar completa.
• Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si apareix algun
dels llistats més amunt. En cas de dubte consulti amb el seu farmacèutic.

