
Primacor Enjeksiyon
Tüketici İlaç Bilgileri (CMI) özeti
butam CMI sonraki sayfada daha fazla ayrıntı var. Bu ilacı kullanmaktan endişe ediyorsanız, doktorunuzla veya eczacınızla 
konuşun.

1. Neden Primacor kullanıyorum?

Primacor, aktif bileşen Milrinone Laktat içerir. Primacor, şiddetli konjestif kalp yetmezliğinin kısa süreli tedavisinde 
kullanılır.

Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm1. Neden Primacor kullanıyorum? tam CMI'da.

2. Primacor'u kullanmadan önce ne bilmeliyim?

Primacor'a veya CMI'nın sonunda listelenen bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa kullanmayın.

Başka bir tıbbi durumunuz varsa, başka ilaçlar kullanıyorsanız veya hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya 
emziriyorsanız doktorunuzla konuşun.

Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm2. Primacor'u kullanmadan önce ne bilmeliyim? tam CMI'da.

3. Ya başka ilaçlar alıyorsam?
Bazı ilaçlar Primacor'u etkileyebilir ve nasıl çalıştığını etkileyebilir.

Bu ilaçların bir listesi Bölümde yer almaktadır.3. Ya başka ilaçlar alıyorsam? tam CMI'da.

4. Primacor'u nasıl kullanırım?

• Primacor size genellikle hastanede verilir. Size bir dizi enjeksiyon olarak verilir. Daha 
fazla talimat Bölümde bulunabilir4. Primacor'u nasıl kullanırım? tam CMI'da.

5. Primacor'u kullanırken ne bilmeliyim?
şeyler sen
yapmak gerekir

• Ziyaret ettiğiniz herhangi bir doktora, diş hekimine veya eczacınıza Primacor kullandığınızı hatırlatın.

şeyler sen
yapmamalı

• Milrinona, benzeri ilaçlara veya bu kullanma talimatının sonunda listelenen bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa Primacor'u kullanmamalısınız.

Araba kullanmak veya kullanmak

makineler
• Primacor'un sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç veya herhangi bir makine veya alet kullanmadan önce dikkatli olun.

İçme
alkol

• NA

İlgilenmek
senin ilacın

• Primacor'u saklamanız gerekiyorsa, sıcaklığın 30°C'yi geçmediği serin ve kuru bir yerde olduğundan 
emin olun.

• soğutmayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm5. Primacor'u kullanırken ne bilmeliyim? tam CMI'da.

6. Herhangi bir yan etkisi var mı?

Primacor enjeksiyonu sırasında hissedebileceğiniz etkiler arasında düzensiz kalp atışı, düşük tansiyon, sersemlik, baş dönmesi, göğüs ağrısı, 
baş ağrıları, deri döküntüleri yer alır. Herhangi bir yan etkiniz varsa ne yapacağınız da dahil olmak üzere daha fazla bilgi için bkz.6. Herhangi 
bir yan etkisi var mı? tam CMI'da.
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Primacor Enjeksiyon
Aktif içerik):Milrinon Laktat

• konjestif kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlara 

alerjisi vardır.Tüketici İlaç Bilgileri (CMI)
Bu broşür, Primacor'un kullanımı hakkında önemli bilgiler sağlar.
Primacor'un kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak 
isterseniz veya herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, 
doktorunuz veya eczacınızla da konuşmalısınız.

Tedavi sırasında bazı yan etkiler geliştirme riski altında 
olabilirsiniz. Bu riskleri ve bunları nasıl izleyeceğinizi 
anlamanız önemlidir. Bölüm altındaki ek bilgilere bakın6. 
Herhangi bir yan etkisi var mı? ?

Bu broşürdeki bilgileri nerede bulabilirsiniz: Hamilelik ve emzirme
1. Neden Primacor kullanıyorum?
2. Primacor'u kullanmadan önce ne bilmeliyim?
3. Ya başka ilaçlar alıyorsam?
4. Primacor'u nasıl kullanırım?
5. Primacor'u kullanırken ne bilmeliyim?
6. Herhangi bir yan etkisi var mı?
7. Ürün Detayları

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız 
doktorunuza danışın.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuzla 
konuşun.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, doktorunuzla 
riskleri ve faydaları tartışmadığınız sürece Primacor 
verilmemelidir.

1. Neden Primacor kullanıyorum? Primacor'un bebeğinize zarar verip vermeyeceği veya anne 
sütünde bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Primacor, aktif bileşen milrinon laktat içerir.
Primacor, şiddetli konjestif kalp yetmezliğinin kısa 
süreli tedavisinde kullanılır. Bu, kalbin vücuda 
yeterince kan pompalayamadığı bir durumdur. Bu 
durumun belirtileri arasında güçsüzlük, nefes darlığı, 
dokularda sıvı birikmesi ve ciltte mavi bir renk 
değişikliği yer alır.

3. Ya başka ilaçlar alıyorsam?
Eczanenizden, süpermarketten veya sağlıklı gıda dükkanından 
reçetesiz satın aldığınız ilaçlar, vitaminler veya takviyeler de 
dahil olmak üzere başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza 
veya eczacınıza söyleyiniz.

Primacor ayrıca kalp ameliyatı geçiren hastalarda kalpten 
kan çıkışının korunmasına da yardımcı olur.

Hangi ilaçları, vitaminleri veya takviyeleri aldığınızdan ve 
bunların Primacor'u etkileyip etkilemediğinden emin 
değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Primacor, kalbinizin vücudunuza kan pompalama 
verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

4. Primacor'u nasıl kullanırım?
Primacor, kalp kaslarınızın çalışma gücünü artırarak ve 
kan damarlarınızı açarak kanın daha özgürce akmasını 
sağlayarak çalışır.

Ne kadar almak / kullanmak

• Primacor size genellikle hastanede verilir. Size bir dizi 
enjeksiyon olarak aşağıdaki şekilde verilir:

• Yetişkinler:
2. Primacor'u kullanmadan önce ne 
bilmeliyim?

Başlangıç   Dozu

Öuyarılar

Primacor'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

10 dakikalık bir süre boyunca yavaşça verilen bir 
enjeksiyon.

İkinci Doz
Ö• milrinon laktata veya bu kullanma talimatının sonunda 

listelenen bileşenlerden herhangi birine alerjiniz var.

• Bu ilacı kullanabildiğinizden emin olmak için her zaman 
içindekileri kontrol edin.

• Bazı ciddi sorunlarınız var (obstrüktif aort veya 
pulmoner kapak hastalığı).

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız, doktorunuzla 
ilgili riskler ve faydalar hakkında 
görüşmediyseniz.

Primacor intravenöz sıvılarla seyreltilecek ve bir 
damara yavaşça enjekte edilecektir. Bu "infüzyon" 
48 saate kadar sürebilir. Kullanılan doz, 
durumunuzun ciddiyetine bağlı olacaktır.

Primacor'un çocuklarda kullanılması önerilmez.

Primacor ne zaman alınır / kullanılır?

Primacor size genellikle hastanede verilir. Size bir dizi 
enjeksiyon olarak verilir.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışın: Çok fazla Primacor kullanırsanız

• başka tıbbi durumlara sahip olmak
• başka bir durum için herhangi bir ilaç almak
• böbrek hastalığından muzdarip

• zaten başka bir kalp rahatsızlığından muzdarip

Çok fazla Primacor kullandığınızı düşünüyorsanız, acil 
tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir.

Çok yüksek dozda Primacor düşük kan basıncına neden 
olabilir. Bu meydana gelirse, Primacor dozu azaltılabilir 
veya infüzyon geçici olarak durdurulabilir.
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Derhal şunları yapmalısınız: Daha az ciddi yan etkiler

• Zehir Bilgi Merkezine telefon edin (13 11 
26'yı arayarak) Avustralya'da veya

• Yeni Zelanda'daki Ulusal Zehirler Merkezini 0800 POISON (0800 
764766) numaralı telefondan arayın veya

• doktorunuza başvurun veya

• en yakın hastanenin acil servisine gidin.

Daha az ciddi yan etkiler Ne yapalım

Primacor enjeksiyonu sırasında 
hissedebileceğiniz etkiler şunlardır:

seninle konuş
doktor eğer sen

herhangi birine sahip olmak

bunlar daha az

ciddi taraf
etkileri ve
seni endişelendiriyorlar.

• düzensiz kalp atışı
• düşük kan basıncı
• hafif baş dönmesi, baş dönmesi

• göğüs ağrısı

• baş ağrısı
• Deri döküntüleri

Herhangi bir rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi 
olmasa bile bunu yapmalısınız.

5. Primacor'u kullanırken ne 
bilmeliyim? Alerji ile ilgili:

• döküntü

• astım krizi
• saman nezlesi.

yapman gerekenler

Aşağıdaki durumlarda hemen doktorunuzu arayın:

• Primacor size verilirken kendinizi iyi hissetmeyin.

Yukarıda listelenmeyen diğer yan etkiler de bazı kişilerde 
ortaya çıkabilir.

Ziyaret ettiğiniz herhangi bir doktora, diş hekimine veya eczacınıza 

Primacor kullandığınızı hatırlatın.
Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek başka bir şey fark ederseniz 

doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.yapmaman gereken şeyler

• Milrinona, benzeri ilaçlara veya bu kullanma talimatının 
sonunda listelenen bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa Primacor'u kullanmamalısınız.

Burada listelenmeyen diğer yan etkiler bazı kişilerde ortaya 
çıkabilir.

Yan etkileri bildirme
Araç veya makine kullanmak

Yaşadığınız herhangi bir yan etki için tıbbi tavsiye aldıktan 
sonra, yan etkileri çevrimiçi olarak Terapötik Ürünler 
İdaresi'ne şu adresten bildirebilirsiniz:
www.tga.gov.au/reporting-problems Avustralya'da ve https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ Yeni Zelanda'da. Yan etkileri 
bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi 
sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Primacor'un sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç veya 

herhangi bir makine veya alet kullanmadan önce dikkatli olun.

ilacına bakmak

Primacor genellikle hastanede saklanır ve 
uygulanır.

Herhangi bir ilacınızı almayı bırakmaya karar vermeden önce 
daima doktorunuzla veya eczacınızla konuştuğunuzdan emin olun.• Primacor'u saklamanız gerekiyorsa, sıcaklığın 30°C'yi 

geçmediği serin ve kuru bir yerde olduğundan emin olun.

• soğutmayın.
• İlacınızın bakımını doğru bir şekilde nasıl yapacağınız 

konusunda kartondaki talimatları izleyin.

7. Ürün detayları
Bu ilaç sadece doktor reçetesi ile mevcuttur.

Küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Primacor'un içeriği
Bu, Primacor'da mevcut olan tüm bilgiler değildir. Daha fazla 
sorunuz varsa veya herhangi bir konuda emin değilseniz, 
doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorun.

Aktif madde
(ana malzeme)

Milrinon Laktat 1 mg/mL

Diğer bileşenler

(aktif olmayan maddeler)

glikoz
Enjeksiyonluk Su
Laktik asit

Sodyum hidroksit

6. Herhangi bir yan etkisi var mı?

Tüm ilaçların yan etkileri olabilir. Herhangi bir yan etki 
yaşarsanız, çoğu küçük ve geçicidir. Bununla birlikte, 
bazı yan etkiler tıbbi müdahale gerektirebilir.

Potansiyel alerjenler UygulanamazAşağıdaki bilgilere bakın ve gerekirse yan etkilerle 
ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya 
eczacınıza danışın. Bu bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa bu 

ilacı almayın.Primacor, şiddetli konjestif kalp yetmezliği olan çoğu kişiye 
yardımcı olur, ancak bazı kişilerde istenmeyen etkileri olabilir.

Primacor neye benziyor
Tüm ilaçların yan etkileri vardır. Bazen 
ciddidirler, çoğu zaman değildirler. Primacor, berrak renksiz ila soluk sarı bir çözeltidir.
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Bir kutuda 10 ampul bulunmaktadır.

Primacor 10mg/10mL enjeksiyon: AUST R 10372

Primacor'u kim dağıtıyor?

Primacor, Avustralya'da şu şekilde tedarik 

edilmektedir: sanofi-aventis australia pty ltd 

12-24 Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Ücretsiz Çağrı No: 1800 818 806

Primacor Yeni Zelanda'da tedarik 

edilmektedir: sanofi-aventis yeni zelanda 

sınırlı James & Wells Tower

56 Cawley Caddesi

Ellerslie, Auckland

Ücretsiz Çağrı No: 0800 283 684

Bu broşür en son Nisan 2021'de revize edilmiştir

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* Marka
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