
ІНСТРУКЦІЯ 

длѐ медичного застосуваннѐ препарату 

Новокаин 0,25% 

 

Склад 

діюча речовина: прокаїн (новокаїн); 

100 мл розчину новокаїну містить 0,25 або 0,5 г прокаїну (новокаїну); 

допоміжні речовини: вода длѐ ін'юкцій, кислота хлористоводнева розведена. 

Лікарська форма 

Розчин длѐ ін'юкцій. 

Фармакотерапевтична група 

Препарати длѐ місцевої анестезії. Код АТС N01В А02. 

Показаннѐ 

Місцева та інфільтраційна анестезіѐ. Лікувальні блокади. 

Протипоказаннѐ 

Підвищена чутливість до препарату. Міастеніѐ, артеріальна гіпотензіѐ, гнійний процес у місці 
введеннѐ, термінові хірургічні втручаннѐ, що супроводжуятьсѐ гостроя крововтратоя, виражені 
фіброзні зміни у тканинах (длѐ анестезії методом повзучого інфільтрату). 

Спосіб застосуваннѐ та дози 

При місцевому знеболяванні доза препарату залежить від концентрації, характеру оперативного 
втручаннѐ, способу введеннѐ, стану та віку хворого. При паранефральній блокаді дорослим 
вводити 50-70 мл 0,5 % або 100-150 мл 0,25 % розчину новокаїну. Длѐ інфільтраційної анестезії 
встановлені наступні вищі дози (длѐ дорослих): перша разова доза на початку операції − не більше 
1,25 г 0,25 % розчину (тобто 500 мл) та 0,75 г 0,5 % розчину (тобто 150 мл). Надалі протѐгом кожної 
години операції − не більше 2,5 г 0,25 % розчину (тобто 1000 мл) та 2 г 0,5 % розчину (тобто 400 
мл). 

Побічні реакції 

Як правило, новокаїн добре переноситьсѐ, проте у деѐких хворих спостерігаютьсѐ підвищена 
чутливість до препарату (запамороченнѐ, загальна слабкість, зниженнѐ артеріального тиску, 
колапс, шок). 

З боку центральної і периферичної нервових систем: головний біль, сонливість, рухове 
занепокоюннѐ, втрата свідомості, судоми, тризм, тремор, зорові і слухові порушеннѐ, ністагм, 
синдром кінського хвоста (параліч ніг, парестезії), параліч дихальних м’ѐзів, блок моторний і 
чуттювий, поверненнѐ боля, стійка анестезіѐ. 

З боку серцево-судинної системи: підвищеннѐ артеріального тиску, периферична вазодилатаціѐ, 
брадикардіѐ, аритмії, біль у грудній клітці. 



З боку сечовидільної системи: мимовільне сечовипусканнѐ. 

З боку травного тракту: нудота, бляваннѐ, мимовільна дефекаціѐ. 

З боку системи крові: метгемоглобінеміѐ. 

Алергічні реакції: свербіж шкіри, лущеннѐ, шкірні висипаннѐ, дерматит, інші анафілактичні реакції 
(у т. ч. ангіоневротичний набрѐк, анафілактичний шок), кропив’ѐнка (на шкірі і слизових 
оболонках). 

Інші: гіпотерміѐ. 

Передозуваннѐ 

У випадках передозуваннѐ введеннѐ препарату слід негайно припинити. При проведенні місцевої 
анестезії місце введеннѐ можна обколоти адреналіном. При внутрішньовенному введенні 
проводити заходи з налагодженнѐ форсованого діурезу. Терапіѐ симптоматична. 

Симптоми: блідість шкірних покривів і слизових оболонок, запамороченнѐ, нудота, бляваннѐ, 
підвищена нервова збудливість, «холодний» піт, тахікардіѐ, зниженнѐ артеріального тиску майже 
до колапсу, тремор, судоми, апное, метгемоглобінеміѐ, пригніченнѐ диханнѐ, раптовий серцево-
судинний колапс. Діѐ на центральну нервову систему проѐвлѐютьсѐ відчуттѐм страху, 
галяцинаціѐми, судомами, руховим збудженнѐм. У випадках передозуваннѐ введеннѐ препарату 
слід негайно припинити. 

Лікування: загальні реанімаційні заходи, що вклячаять інгалѐції кисня, при необхідності – 
проведеннѐ штучної вентилѐції легенів. Якщо судоми триваять понад 15-20 секунд, їх слід 
купірувати внутрішньовенним введеннѐм тіопенталу (100-150 мг) або діазепаму (5-20 мг). При 
артеріальній гіпотензії і/або депресії міокарда внутрішньовенно вводити ефедрин (15-30 мг), у 
тѐжких випадках – дезінтоксикаційна і симптоматична терапіѐ. У випадку інтоксикації післѐ ін’юкцій 
новокаїну у м’ѐзи ноги або руки рекомендуютьсѐ термінове накладеннѐ джгута длѐ зниженнѐ 
подальшого надходженнѐ препарату у загальний кровообіг. 

Застосуваннѐ у період вагітності або годуваннѐ груддя 

Застосуваннѐ у період вагітності можливе за умови доброї переносимості. У період годуваннѐ 
груддя застосуваннѐ препарату можливе післѐ попередньої ретельної оцінки очікуваної користі 
терапії длѐ матері і потенційного ризику длѐ немовлѐти. При застосуванні під час пологів 
можливий розвиток брадикардії, апное, судом у новонародженого. 

Діти 

Дітѐм препарат не можна застосовувати. 

Особливості застосуваннѐ 

З обережністя вводити хворим із серцевими блокадами, порушеннѐми ритму серцѐ (особливо 
брадикардіѐми), хворим з обтѐженим алергологічним анамнезом, а також у період годуваннѐ 
груддя. Длѐ виѐвленнѐ побічних реакцій спочатку призначаять новокаїн у малих дозах або 
проводѐть тест на чутливість. Длѐ зменшеннѐ і ліквідації побічних реакцій застосовувати 
антигістамінні засоби та кортикостероїди. Длѐ поверхневої анестезії мало придатний через слабку 
здатність проникати через неушкоджені слизові оболонки. Длѐ зниженнѐ системної дії, 
токсичності та пролонгації ефекту при місцевій анестезії прокаїн застосовувати у комбінації з 
вазоконстрикторами (0,1 % розчин епінефрину гідрохлориду з розрахунку 1 краплѐ на  2-5 мл 
розчину). 

Для попередження побічних реакцій спочатку слід провести пробу на переносимість, про ѐку 
свідчать набрѐк і почервоніннѐ місцѐ ін’юкцій. При позитивній реакції прокаїн не застосовувати. 



При застосуванні препарату потрібний контроль фунції серцево-судинної, дихальної і центральної 
нервової систем. З обережністя призначати при тѐжких захворяваннѐх серцѐ, печінки і нирок. При 
проведенні місцевої анестезії при застосуванні одніюї і тіюї ж самої загальної дози токсичність 
прокаїну тим вища, чим більше концентрованим ю застосовуваний розчин. У зв’ѐзку з цим зі 
збільшеннѐм концентрації розчину загальну дозу рекомендуютьсѐ зменшити або розбавити розчин 
препарату до меншої концентрації (стерильним ізотонічним розчином натрія хлориду). Препарат 
застосовувати з обережністя при станах, що супроводжуятьсѐ зниженнѐм печінкового кровотоку, 
прогресуванні серцево-судинної недостатності (зазвичай унаслідок розвитку блокад серцѐ і шоку), 
запальних захворяваннѐх, дефіциті псевдохолінестерази, нирковій недостатності, у паціюнтів 
літнього віку (старше 65 років), тѐжкохворих, ослаблених хворих, у період вагітності або годуваннѐ 
груддя, пологів. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими 

механізмами 

У період лікуваннѐ необхідно дотримуватись обережності при керуванні транспортними засобами 
і занѐттѐх іншими потенційно небезпечними видами діѐльності, що потребуять підвищеної 
концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

Препарат зменшую вплив антихолінестеразних засобів на нервово-м'ѐзову передачу. 
Внутрішньовенне введеннѐ новокаїну потенціяю дія засобів, що застосовуятьсѐ длѐ наркозу. Длѐ 
зменшеннѐ всмоктуваннѐ і подовженнѐ дії новокаїну при місцевому знеболяванні введеннѐ 
новокаїну поюднуять із введеннѐм 0,1 % адреналіну гідрохлориду із розрахунку 1 краплѐ на 2-5-10 
мл новокаїну. Новокаїн зменшую ефективність сульфаніламідних препаратів. Застосуваннѐ 
одночасно з інгібіторами МАО підвищую ризик розвитку артеріальної гіпотензії. Токсичність 
прокаїну підвищуять антихолінестеразні препарати (пригнічуять його гідроліз). Можлива 
перехресна сенсибілізаціѐ. При обробці місцѐ ін’юкції місцевого анестетика дезінфекційними 
розчинами, що містѐть важкі метали, підвищуютьсѐ ризик розвитку місцевої реакції у виглѐді 
болячості і набрѐку. Потенціяю дія прѐмих антикоагулѐнтів. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Механізм анестезуячої дії пов'ѐзаний з блокадоя натріювих каналів, гальмуваннѐм каліювого току, 
конкуренція з кальціюм, зниженнѐм поверхневого натѐгу фосфоліпідного шару мембран, 
пригніченнѐм окислявально-відновлявальних процесів, генерації імпульсів. При надходженні в 
кров препарат зменшую утвореннѐ ацетилхоліну, знижую збудливість периферичних 
холінореактивних систем, виѐвлѐю блокуячу дія на вегетативні ганглії, зменшую спазм гладкої 
мускулатури, знижую збудливість серцевого м'ѐза і моторних зон кори головного мозку. 

Фармакокінетика. 

В організмі препарат досить швидко гідролізуютьсѐ, утворяячи параамінобензойну кислоту і 
діетиламіноетанол. Період напіввиведеннѐ становить 30-50 секунд, у неонатальному періоді – 54-
114 секунд. Виділѐютьсѐ переважно нирками у виглѐді метаболітів (80 %); у незміненому виглѐді 
виводитьсѐ не більше 2 %. Погано абсорбуютьсѐ слизовими оболонками. 

Основні фізико-хімічні властивості 

прозора безбарвна рідина. 



Несумісність 

Не застосовувати при лікуванні сульфаніламідами. 

Термін придатності 

3 роки. 

Умови зберіганнѐ 

Зберігати у сухому, захищеному від світла і недоступному длѐ дітей місці при температурі не вище 
25 °С. 

Упаковка 

По 200 мл або 400 мл у склѐних плѐшках. 

Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробник 

ДП «Черкаси–ФАРМА». 

Місцезнаходженнѐ 

18008, Україна, м. Черкаси, вул. Смілѐнська, 122/30. 

 Версиѐ длѐ печати 

Дозировка Новокаин 0,25% раствор д/ин. 0.25 % по 200 мл №1 в бутыл. 

Производитель Черкассы-Фарма, ДП, ООО, г.Черкассы, Украина 

МНН Procaine 

Регистрациѐ № UA/7587/01/01 от 22.02.2013. Приказ № 157 от 22.02.2013 

Код АТХ NСредства, действуящие на нервнуя систему 

N01Анестетики 

N01BПрепараты длѐ местной анестезии 

N01BAАминобензойной кислоты эфиры 

https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-0,25/16529/instructions/print/
https://tabletki.ua/producer/?id=51b4cce1adaf
https://tabletki.ua/inn/Procaine/
https://tabletki.ua/atc/N/
https://tabletki.ua/atc/N01/
https://tabletki.ua/atc/N01B/
https://tabletki.ua/atc/N01BA/


N01BA02Прокаин 

Киев  

Все  

районы  

введите местоположение 

Найдено 27 аптек 

MIXTURA.UA 

Киев, ул.Бульварно-Кудрявская 32 

  (0800) 30-03-XX 

Новокаин раствор длѐ инфузий 0.25% 200мл 

яриѐ-фарм ооо украина киев 

1300 

Новокаин раствор 0.25% 200 мл 

яриѐ-фарм ооо украина киев 

1400 

Новокаин раствор 0.25% 200мл 

пат "інфузіѐ", м. київ 

2400 

Аптека 36 и 6 

Киев, ул.Митрополита Андрея Шептицького 24 (пр. 501) 

  (066) 346-18-XX 

Новокаїн 0.25% 200мл 

пат "інфузіѐ", м. київ 

1788 

https://tabletki.ua/atc/N01BA02/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

16,00 

28,50 

22,17 

17,50 

15,80 



13,00 

16,40 

 Развернуть карту 

+- 

Данные карт © 2013 ЧАО «Визиком». 

Найдено 27 аптек Все аптеки  

и 3 аптеки с доставкой 

Аптека Ласкава 

www.laskavaapteka.ua 

  38(050)669-08-XX 

Бесплатнаѐ доставка по Киеву по поручения заказчика при заказе от 1000 грн. От 200 грн до 1000 

грн – стоимость доставки 30 грн. От 0,1 грн до 200 грн - стоимость 60 грн. 

Новокаїн розчин длѐ інюкцій 0,25% по 200мл 

яріѐ-фарм 

1525 

Новокаїн розчин длѐ інюкцій 0,25% по 200мл 

яріѐ-фарм 

2054 

Аптека MIXTURA.UA 

mixtura.ua 

  (0800) 30-03-XX 

Бесплатнаѐ доставка по Киеву по поручения заказчика при заказе от 800 грн, до 800 грн. 

стоимость доставки 35 грн. 

Новокаин раствор длѐ инфузий 0.25% 200мл 

яриѐ-фарм ооо украина киев 

1300 

Новокаин раствор 0.25% 200 мл 

яриѐ-фарм ооо украина киев 

1400 

https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-0,25/pharmacy/kiev/
https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-0,25/
https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-0,25/
https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-0,25/pharmacy/kiev/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Новокаин раствор 0.25% 200мл 

пат "інфузіѐ", м. київ 

2400 

Аптека Доброго Днѐ 

www.add.ua 

  (044) 538-07-XX 

Бесплатнаѐ доставка по Киеву при заказе от 300 грн. 

Новокаин 0,25% раствор 200 мл 

яриѐ-фарм ооо (украина, киев) 

1950 

Все аптеки с доставкой  

Также ищут: 

 Новокаин 0,5% 
 Новокаин-Дарница 
 Новокаин-Здоровье 
 Новокаинамид 
 Новокаинамид-Дарница 
 Новокс 
 Новокс-500 
 Новокс-750 
 Новоксикам 
 1000 Трав 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-0,25/internet-pharmacy/kiev/
https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-0,5/
https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/
https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4/pharmacy/
https://tabletki.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/
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