
AtroPen-
אוטומטי מזרק

אטרופין הזרקת

Rx רק בלבד חרקים קוטלי והרעלת עצבים חומרי בהרעלת לשימוש

 לבישת היא חרקים קוטלי והרעלת כימיים עצבים לחומרי חשיפה מפני עיקרית הגנה! זהְִירּות
.זה לשימוש במיוחד שתוכננו מסכות כולל, מגן בגדי

 כימיים חומרים מפני מלאה הגנה לספק כדי ופרלידוקסים אטרופין כגון נוגדנים על רק להסתמך צריכים לא אנשים
.חרקים קוטלי והרעלת עצביים

.-אטרופן עם הזרקה לאחר מיידי רפואי טיפול לקבלת פנה

בלבד תוך-שרירי לשימוש סטרילי פתרון

תיאור

 במיוחד שתוכננה, עצמאית ביחידה אטרופין התרופה של מנה מספק מראש מלא אוטומטי מזרק כל
, ג"מAtroPen- AtroPen0.25,- 0.5 הם; פנויים-AtroPen של יתרונות ארבע. מטפל או עצמי למתן

AtroPen- 1ו, ג"מAtroPen-- 2ג"מ.

 אטרופין ג"מ-0.25 ל ערך שווה( אטרופין בסיס ג"מ0.21  מחלק ג"מAtroPen-- 0.25ה מופעל כאשר
 חיץ המכילה פירוגן נטולת סטרילית תמיסה של ל"מ0.3  מספק ג"מAtroPen-- 0.25ה). סולפט
5.0.- 4.0  הוא-pH ה טווח. להזרקה ומים כלורי נתרן, ציטראט

 אטרופין ג"מ-0.5 ל ערך שווה( אטרופין בסיס ג"מ0.42  מחלק ג"מAtroPen-- 0.5ה מופעל כאשר
 ואת), סולפט אטרופין ג"מ-1 ל ערך שווה( אטרופין בסיס ג"מ0.84  מחלק ג"מAtroPen-- 1ה), סולפט

AtroPen- 2מ1 , ג"מ0.5  כל). סולפט אטרופין ג"מ-2 ל ערך שווה( אטרופין בסיס ג"מ1.67  מחלק ג"מ
, גליצרין המכילה פירוגן נטולת סטרילית תמיסה של ל"מ-0.7 ב אטרופין מספק-AtroPen ג"מ-2 ו ג"

4.0-5.0. הוא-pH ה טווח. להזרקה ומים ציטראט חיץ, פנול

 לא). וניהול מינוןראה( כראוי הריק המיכל את להשליך יש, הופעל אוטומטי מזרק--AtroPenה אחרי
.הבולטת המחט את להחזיר ניתן לא וגם, מחדש אותה למלא ניתן

 או, מחט דמויי לרוב, לבנים כגבישים מופיע), מוסקריני אנטגוניסט( אנטיכולינרגי חומר, אטרופין
 אלקלואיד, אטרופין289.38.  של מולקולרי משקל עם במים מאוד מסיס הוא. לבנה גבישית כאבקה
hyoscyamine- ,l-וd- של שווים חלקים של גזעית תערובת הוא, טבעי באופן המופיע בלדונה

.התרופה של לבו מהאיזומר לחלוטין כמעט נובעת שפעילותה

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-atropine-sulfate-atropen-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/17106s032lbl.pdf


S 17-106/2-032  עמוד לחבילה תוספת
NDA

חC17 היא שלו האמפירית הנוסחה3-Tropan H .H,5-( tropate± -ol- )-1 כ מוגדר אטרופין, כימית מבחינה
:היא שלו המבנית והנוסחה3לא23

קלינית פרמקולוגיה

:פעולה מנגנון
). פאראסימפתוליטית( אנטי-פאראסימפתטית או אנטי-כולינרגית כתרופה כלל בדרך מסווג אטרופין

 המוסקרין דמויות הפעולות את נוגד שהוא מכיוון אנטי-מוסקריני סוכן מכונה הוא, דיוק ליתר, זאת עם
.אחרים כולין ואסטרים אצטילכולין של

 עצבים ידי על המועצבים מבנים על אצטילכולין של המוסקריניות הפעולות את מעכב אטרופין
 כל עצבניים אינם אך אנדוגני לאצטילכולין המגיבים, חלקים שרירים ועל, פוסט-גנגליוניים כולינרגיים

 תחרותי אנטגוניזם היא אטרופין של העיקרית הפעולה, אחרים אנטי-מוסקריניים חומרים עם כמו. כך
 של הקולטן באתרי האצטילכולין ריכוז הגדלת ידי על עליו להתגבר שניתן, עליו להתגבר שניתן או

 האנזימטי ההרס את המעכבים, אנטי-כולינסטראזים בחומרים שימוש ידי על, למשל( האפקטור איבר
 או שמעוררים ההיקפיים המבנים הם אטרופין ידי על המנוגדים הקולטנים. ). אצטילכולין של

 כולינרגי עצבי לגירוי תגובות). ולב חלק ושריר אקסוקריניות בלוטות, כלומר(, מוסקרין ידי על מעוכבים
,אטרופין ידי על גם מעוכבות להיות עשויות פוסט-גנגליוני

:פרמקודינמיקה

 ועשוי, הנשימה דרכי של ועווית התכווצות על מקל, הנשימה ובמעברי בפה הפרשות מפחית אטרופין
 לעיכוב. המרכזית העצבים מערכת על הרעיל הגורם של מפעולות הנובע, הנשימה שיתוק את להפחית

 מנות שבו בלב במיוחד, גירוי של חולף שלב להקדים עשוי אטרופין ידי על המושרה פאראסימפתטי
 שליטה של שיתוק עקב אופיינית טכיקרדיה שמתפתחת לפני הקצב את תחילה מאטות קטנות
 המוגבר הנשימה עומק פעם ומדי המוגבר הנשימה קצב, קל נרתיק עירור שמתרחשת למרות. בנרתיק

 ממריץ הוא אטרופין, לכך בהתאם. הסימפונות התרחבות של תוצאה הנראה ככל הם אטרופין ידי על
.הנשימה את לדכא עלולים חוזרים או גדולים ומינונים אמין לא נשימתי

. אסיסטולה או רפלקס נרתיק לב האטת של שונים סוגים מבטלים אטרופין של נאותים מינונים
, אסטרים כולין הזרקת ידי על המיוצרים אסיסטולה או ברדיקרדיה מבטלת או מונעת גם התרופה
 של גירוי ידי על הנוצר לב ודום, אחרות פאראסימפטומימטיות תרופות או אנטיכולינאסטראז תרופות
 גורם היא הנרתיק פעילות כאשר החלקית הלב חסימת מידת את להפחית גם עשוי אטרופין. הוואגוס
ה, מלאה לב חסימת עם מהאנשים חלק אצל. אטיולוגי



S 17-106/3-032  עמוד לחבילה תוספת
NDA

 גדול מינון, פעם מדי. מתייצב השיעור, באחרים; אטרופין ידי על מואץ להיות עשוי האידיו-חדרי קצב
.צמתים ולקצב(AV)  אטריו-חנטרית לחסימה לגרום עלול

 ידי על המיוצר הדם בלחץ פתאומית וירידה ההיקפית ההתרחבות את נוגד קליניים במינונים אטרופין
 כלי על אחידה או בולטת בצורה משפיע אינו אטרופין, לבד ניתן כאשר, זאת עם. כולין של אסטרים

 הלחץ את ומורידים הסיסטולי הלחץ את מעט מעלים מערכתיים מינונים. הדם לחץ או הדם
 תפוקת את מעט מגבירים גם כאלה מינונים. משמעותי תנוחתי דם לחץ תת לייצר ויכולים הדיאסטולי

, העוריים הדם כלי את מרחיבים טיפוליים מינונים, לעיתים. המרכזי הוורידי הלחץ את ומקטינים הלב
 בלוטות פעילות דיכוי עקב אטרופין" חום"ל לגרום ועלולות), אטרופין שטף" (סומק"ה באזור במיוחד
.קטנים וילדים תינוקות אצל במיוחד הזיעה

:פרמקוקינטיקה

 בכל ומופץ מהדם במהירות נעלם האטרופין. שרירי תוך מתן לאחר ובטוב במהירות נספג אטרופין
; בכבד במיוחד, אנזימטית הידרוליזה ידי על נהרס מהתרופה גדול חלק. השונים והנוזלים הגוף רקמות

 חוצה אטרופין. חלב כולל, שונות בהפרשות מצויים עקבות. בשתן שינוי ללא מופרש50%  עד-13 מ
.העובר של הדם למחזור ונכנס השליה מחסום את בקלות

 ג"מ2  ידי על למבוגרים שרירית תוך שניתן אטרופין ג"מ1.67  לאחר אטרופין שלמקסימוםהמשוער-C ה
AtroPen-ממוצע(1.5 ± 9.6  הייתה הלידה מערכת  ± (SEM/ml .ngה T-ה. דקות3  היהמקסימוםהממוצע

T-½ממוצע(3.3 ± 6.9  הוא שנתיים לגיל מתחת ילדים בנבדקים ורידי תוך אטרופין של  ± (SDשעות ;
 הוא½-Tה שנים16-58  במבוגרים; שעותSD) ±  ממוצע(1.2 ± 2.5  הוא½-Tה, שנתיים גיל מעל בילדים

. שעותSD) ±  ממוצע(7.3 ± 10.0  זה שנים65-75  גריאטריים בחולים; שעותSD) ±  ממוצע(0.9 ± 3.0
 של בפרמקוקינטיקה המינים בין הבדלים ישנם. בפלזמה22%  עד14  היא אטרופין של החלבון קשירת
.אטרופין
.זכרים
.זכרים

מאשר נשים אצל-15% ב גבוהים היומקסימום-Cו)AUC-)0-infה
מאשר נשים אצל) דקות-20 כ( יותר מעט קצר אטרופין של החיים מחצית זמן

ושימוש אינדיקציות

 פעילות בעלי רגישים אורגנו-זרחניים עצב חומרי ידי על בהרעלה לטיפול מיועד.--AtroPenה
ב להשתמש ישInjectorAuto- קרבמטים או אורגנו-זרחניים חרקים קוטלי גם כמו, כולינסטראז
-Injector- Auto AtroPenאו עצבי בחומר וטיפול בזיהוי נאותה הכשרה שעברו אנשים ידי על 

.באטרופין לטיפול חשובה כתוספת לשמש עשוי כלוריד פרלידוקסים.חרקים קוטלי הרעלת

 גורמי או חרקים קוטלי הרעלת של המוסקרינים בתסמינים ראשוני כטיפול מיועדת--AtroPenה
ה.סופי רפואי לטיפול מיד לפנות יש); מוגברות הפרשות עקב נשימה קשיי כלל בדרך( עצבים

AtroPen--לתת יש -Injector Autoכלל בדרך( קרבמט או זרחן הרעלת של תסמינים שמופיעים ברגע 
מ יותר מתן, חמורה עד בינונית בהרעלה') וכו שרירים, צפצופים, הפה דרך מוגזמות הפרשות, קריעה

AtroPen-בפה יובש, טכיקרדיה, מידריאזיס, שטיפה( אטרופיניזציה להשגת עד להידרש עשוי-אחד 
 אם פרכוסים נוגד במקביל לתת גם רצוי שיהיה ייתכן, חמורות בהרעלות) וניהול מינוןלרִאְֹות(). ובאף
הכרה מחוסר באדם להתקף חשד יש
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 בהרעלות. הרעל השפעות עקב ברור להיות שלא עשוי הקלאסי הטוניק-קלוני שהטלטול מכיוון
 בו-זמנית לתת גם מועיל להיות עשוי, חרקים קוטלי וחומרי אורגנו-זרחניים עצב מחומרי הנובעות
.כלוריד פרלידוקסים כגון כולינסטראז של מחדש מפעיל

נגד התוויות

 נגד התוויות אין, הדברה וחומרי אורגנו-זרחניים עצב חומרי ידי על חיים מסכנת הרעלה לנוכח
).אזהרותראה( באטרופין לשימוש מוחלטות

אזהרות

 לבישת היא חרקים קוטלי והרעלת כימיים עצבים לחומרי חשיפה מפני עיקרית הגנה! זהְִירּות
.זה לשימוש במיוחד שתוכננו מסכות כולל, מגן בגדי

 כימיים חומרים מפני מלאה הגנה לספק כדי ופרלידוקסים אטרופין כגון נוגדנים על רק להסתמך צריכים לא אנשים
.חרקים קוטלי והרעלת עצביים

 של קלים תסמינים להם שיש לאטרופין קודמות אנפילקטיות תגובות שעברו בחולים לטפל אין
.מספקת רפואית השגחה ללא עצבים גורמי או אורגנו זרחני הרעלת

 וחומרי אורגניים עצב לחומרי חיים מסכנת חשיפה עם האנשים לכל להינתן יכול-AtroPen בעוד
 הרעלת של התסמינים כאשר הבאות ההפרעות עם לאנשים רבה זהירות מתן על להקפיד יש, הדברה
 כגון הלב בקצב הפרעות, המוצר של למרכיבים יתר הרגישים אנשים: חמורים פחות עצבים חומר
 אי, הערמונית של היפרטרופיה, פילורית היצרות, צרה בזווית חמורה גלאוקומה, פרוזדורים רפרוף
.לאחרונה הלב שריר אוטם או משמעותית כליות ספיקת

 היא החשיפה כאשר במיוחד, בתחילה נחוץ להיות עשוי-(AtroPen אטרופין של אחת ממנה יותר
 אם אלא מנות משלוש יותר לתת אין, זאת עםInjector( Auto-ח. חמורים הסימפטומים או מסיבית

 שעות במשך להידרש עשויים אטרופין של גבוהים מינונים.מיומן רפואי צוות של פיקוחו תחת כן
.)וניהול מינוןלרִאְֹות(. אטרופיניזציה על לשמור כדי גבוה למינון חשיפה לאחר רבות

.אטרופין של הפרמקולוגיות להשפעות יותר רגישים להיות עשויים וקשישים ילדים

 אמין אינו אטרופין שכן באטרופין לשימוש בנוסף מלאכותית הנשמה מצריכים חמורים נשימה קשיי
.הנשימה שרירי של השיתוק או החולשה בהיפוך

זהירות אמצעי

 של קלים ותסמינים סימנים כלל בדרך יסווה אורגנית מזרחן המורעל האדם של הנואש המצב:כללי
.רגילים בנבדקים שצוינו כפי באטרופין טיפול
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 עלולים קונבנציונליים סיסטמיים מינונים. לב מחלת עם באנשים בזהירות באטרופין להשתמש יש
, מלאה פילורית לחסימה חלקית פילורית היצרות להפוך, רגישים אנשים אצל חריפה גלאוקומה לזרז
 של הפרשות ליצירת לגרום או, הערמונית של היפרטרופיה עם אנשים אצל שתן עצירת לזרז

.כרונית ריאות מחלת עם אנשים אצל מסוכנים צמיגים פקקים ולהיווצרות הסימפונות

 להמתין מבלי חרקים קוטלי ובהרעלת אורגני עצבי בחומר טיפול להפעיל יש:מעבדה בדיקות
 ומדידות אסטראז כולין של ופלסמה אדומות דם כדוריות מדידות. המעבדה בדיקות לתוצאות

 אחר ובמעקב האבחנה באישור לסייע עשויות) לפראתיון חשיפה של במקרה( בשתן פרניטרופנול
 רק נראתה מהנורמה-50% ל מתחת אדומים דם תאי של הכולינסטראז בריכוז ירידה. המחלה מהלך
.אורגנו-זרחן אסטר הרעלת עם

 ההתוויות את יבינו שהמשתמשים להבטיח כדי מתאימים בצעדים לנקוט יש:למטופלים מידע
 מינוןלרִאְֹות(--AtroPenה והפעלת הרעלה של סימפטומים של סקירה כולל, -AtroPen- ב והשימוש
).וניהול

, שטיפה( האטרופין סימני, יחד משמשים ופרלידוקסים אטרופין כאשר:תרופתיות אינטראקציות
 שימוש נעשה כאשר מאשר מהצפוי מוקדם להופיע עלולים) ובאף בפה יובש, טכיקרדיה, מידריאזיס
.אטרופין של ההשפעה את להעצים עשוי שפרלידוקסים מכיוון לבדו באטרופין

 קשורים אינם שהם למרות, אנטיכולינאסטראז בהרעלת בטיפול הבאים הזהירות אמצעי את לזכור יש
 ידי על מועצמים שהברביטורטים מאחר. ופרלידוקסים באטרופין לשימוש ישירות

.בעוויתות בטיפול בזהירות בהם להשתמש יש, האנטיכולינאסטראזות

 אטרופין של לפוטנציאל בנוגע בספרות דיווחים פורסמו לא:בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
 נערכו לא, בלבד קצר לטווח חירום לשימוש מיועד אטרופין מאחר. בפוריות פגיעה או מוטגנזה, לסרטן
.אלה היבטים של חקירות

 עם חיים בבעלי נאותים רבייה מחקרי נערכו לאC: הריון קטגוריית-  טרטוגניות השפעות: הריון
 גורמים אם או הרה לאישה מנוהל הוא כאשר לעובר לנזק לגרום יכול אטרופין אם ידוע לא. אטרופין

.ברור צורך יש אם רק בהריון לאישה אטרופין לתת יש. הרבייה יכולת על להשפיע יכולים אלה

 ניתן אטרופין כאשר זהירות לנקוט יש. קורט בכמויות אדם בחלב נמצא אטרופין:מניקות אמהות
.מיניקה לאישה

 של בסביבה אטרופין של וביעילות בבטיחות תומכת שפורסמה ספרות של סקירה:בילדים שימוש
/ג"מ0.05  הוא ההתחלתי המינון. ילדים של הגיל קבוצות בכל אורגנו-פוספטים חרקים קוטלי הרעלת

 מינוןושליליות תגובות לרִאְֹות(. מלאה אטרופיניזציה לספק כדי הצורך לפי דקות20  עד5  כלIM  ג"ק
)מקטעיםוניהול



S 17-106/6-032  עמוד לחבילה תוספת
NDA

 מתחילה כלל בדרך, זהירה להיות צריכה קשיש לאדם המינון בחירת, כללי באופן:גריאטרי שימוש
 הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקפת, המינון טווח של הנמוך בקצה

.נלווה תרופתי טיפול או מחלות ושל, הלב או

שליליות תגובות

.ההזרקה באתר להיווצר עלול בינוני עד קל כאב

. האנטי-מוסקרינית לפעולתו אטרופין של ביותר והשכיחות העיקריות הלוואי תופעות את לייחס ניתן
 דפיקות, טכיקרדיה, סחרחורת, ראש כאבי, בלבול, פוטופוביה, ראייה טשטוש, בפה יובש כוללים אלה
 המיני חשק אובדן, הקאות, בחילות, בטן התנפחות, עצירות, שתן עצירת או היסוס, הסמקה, לב

 בסביבה במיוחד הטמפרטורה בוויסות ופגיעה לחום סבילות אי לייצר עלולה הזעה. ואימפוטנציה
, עייפות, רעד, שקט אי כגון מרכזיות השפעות ליצור עלולים רעילים או יותר גדולים מינונים. חמה

 גדולים מינונים. ומוות מדולרי שיתוק, דבר של ובסופו דיכאון, הזיות ואחריו, הזיות, בתנועה קשיים
 נשימתי מכשל כתוצאה ומוות יורד הדם לחץ, כאלה במקרים. הדם מחזור לקריסת להוביל גם יכולים
 אלה: אטרופין עם פעם מדי יתרחשו יתר רגישות תגובות. ותרדמת שיתוק בעקבות להתרחש עלול

 ברפואת הנראות הלוואי תופעות. לקילוף מתקדמים ולעתים, בעור כפריחות כלל בדרך נתפסות
 נראות המרכזית העצבים במערכת תלונות כי אם, מבוגרים בחולים המתרחשות לאלו דומות ילדים
.יותר נמוכים ובמינונים יותר מוקדם קרובות לעתים

 מהצפוי מוקדם להופיע עשויים לאטרופיניזציה הסימנים, יחד משמשים ופרלידוקסים אטרופין כאשר
 גדול היה אטרופין של הכולל המינון אם במיוחד נכון זה. לבד באטרופין שימוש נעשה כאשר מאשר
 במספר דווחו ההכרה התאוששות לאחר מיד מאנית והתנהגות התרגשות. התעכב הפרלידוקסים ומתן

 טופלו שלא אורגניים פוספטים הרעלת של במקרים התרחשה דומה התנהגות, זאת עם. מקרים
.בפרלידוקס

AtroPen1990 של הבטיחות את העריכו(  al )JAMA etAmitai- 0.5מקרים בסדרת ג"מ-2 ו ג"מ1 , ג"מ 
 במהלך) עצבים לחומרי חשיפה ללא, כלומר( הולם בלתי באופן-AtroPen שקיבלו ילדים240  של

 ליניארי לא מתאם בעקבות באה האטרופיניזציה חומרת, הכל בסך1990.  של המפרץ מלחמת תקופת
 מינונים. לאטרופיניזציה סימנים יצרו לא ג"ק/ג"מ0.045  עד של משוערים מינונים. המינון עם

 להשפעות קשורים היו ג"ק/ג"מ-0.175 מ יותר ואפילו ג"ק/ג"מ-0.175 ל ג"ק/ג"מ0.045  בין משוערים
 שכן, מההערכה ניכרת במידה נמוך היה ילדים שקיבל בפועל שהמינון ייתכן. בהתאמה וחמורות קלות

 קלות כלל בדרך היו שדווחו הלוואי תופעות, קשר ללא. שלמה לא להזרקה חשד היה רבים במקרים
(43%),  מורחבים אישונים היו שדווחו לוואי תגובות. לאשפוז נזקקו מעטים ילדים. מעצמן ומוגבלות
 או צלזיוס מעלות37.8  של טמפרטורה(20%),  סמוק עור(35%),  יבשות ממברנות(39%),  טכיקרדיה

 עם ילדים-91 ב. מקומיים ונפיחות כאבים גם היו(5%) .  נוירולוגיים ומומים(4%)  פרנהייט מעלות100
160-190  של חמורה טכיקרדיה היו ילדים-22 ל; בסינוס טכיקרדיה מלבד חריגות נרשמו לא, ג.ק.א

.לדקה פעימות

.ואטקסיה עייפות, בלבול
,תסיסה, עצבנות כללו נוירולוגיות הפרעות

:כאחד וילדים מבוגרים אצל אטרופין עבור שפורסמה בספרות דווחו הבאות הלוואי תופעות
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ברדיקרדיה, חדרית טכיקרדיה, צומתית טכיקרדיה, על-חדרית טכיקרדיה, סינוס טכיקרדיה:דם וכלי לב
 פרפור, פרוזדורים קצב הפרעת, חדרים פרפור, חדרי רפרוף, חדרית קצב הפרעת, לב דפיקות,

 התכווצות, פרוזדורי פרוזדורי, גדולה פרוזדורית התכווצות, גדול פרוזדורים פרפור, פרוזדורים
 ההתאוששות זמן הארכת, לבבית סינקופה, אסיסטולה, על-חדרית אקסטרסיסטולה , חוץ-בונטרית

 גל ללא( לסירוגין צמתים קצב, הלב שריר אוטם, שמאל חדר ספיקת אי, לב הרחבת, הסינוס צומת של
,(Pגל  Pמקטע, ממושך  PRתופעת, מקוצר  T on Rמקוצרת , ,RTשל והשטחה הרחבה, משך 

 הולכהT ,ST- בגלי שינוי, מחדש בקיטוב חריגותT,  גל של שיטוח, ממושךQT  מרווחQRS,  קומפלקס
 היקפיים דופקים, לאבילי דם לחץ, הדם בלחץ ירידה, מוגבר דם לחץAV, חולפת דיסוציאציה, לאחור
.מוחשיים בלתי או חלשים

 ברגישות ירידה, פוטופוביה, לאור גרועה בצורה מגיבים אישונים, מטושטשת ראייה, מידריאזיס:עִיַן
, ציקלופוריה, הטרופוריה, פזילה, ציקלפלגיה, באקווריום ירידה, הראייה בחדות ירידה, לניגודיות
 הלחמית דלקת, הלחמית של הלחמית דלקת, הלחמית דלקת, חריפה זווית סגירת עם גלאוקומה

.בלפריטיס, עפעף קרום, מגורות עיניים, הלחמית, יובש, עיניים, עיוורון, סיקה

 ריקון, הקאות, נפוחה בטן, המעיים בקולות ירידה, שיתוקileus , בטן כאבי, בחילות:העיכול מערכת
.דיספאגיה, מזון בספיגת ירידה, מאוחר קיבה

 לעיסת, שינה נדודי, סינקופה, חולשה, מוגזם צמא, בחזה כאבים, נמנום, עייפות, היפרפירקסיה:כללי
.ההזרקה באתר תגובה, חום תחושת, התייבשות, לשון

.אנפילקטית תגובה:אימונולוגי

, גבוהים אריתרוציטים, מוגבר המוגלובין, מוגברBUN , היפונתרמיה, לויקוציטוזיס:מיוחדות חקירות
ב נמנום סימני-EEG, ב פוטי בגירוי עלייה, היפוקלמיה, היפרגליקמיה, היפוגליקמיה, נמוך המוגלובין

,EEG-ב אלפא גלי של ריצות ,EEG-אלפא גלי  (EEG)עיניים הפתיחה עם חסומים.

.האכלה אי:מטבולי

 קלוניים כלל בדרך( התקפים), שמיעתיות או חזותיות( הזיות, אטקסיה:המרכזית העצבים מערכת
 רפלקסים, ראש כאבי, אמנזיה, סחרחורת, חושים קהות, בלבול, תרדמת, חריגות תנועות), טוניים

 רפלקס/באבינסקי של רפלקס, אופיסטוטנוס, שרירים עוויתות, היפר-רפלקסיה, הגידים של מופחתים
dysarthria., ורטיגו, ריכוז קשיי, שיכרון תחושת, שריריםclonus , דיסמטריה, דוק'צ

, נסגרת התנהגות, מאניה, נפשיות הפרעות, חרדה, פרנויה, הזיות, שקט חוסר, תסיסה:פסיכיאטרי
.בהתנהגות שינויים

.לילה הרטבת, שתן אצירת, נפוחה שתן   שלפוחית שתן דחיפות, שתן במתן קושי:גניטורינארית

, השראה סטרידור, מאומצות נשימות, נשימה קשיי, רדודות נשימות, איטיות נשימות, טכיפניאה:רָאֵתִי
.תת-צללית נסיגה, נשימה ספיקת אי, ריאות בצקת, גרון עווית, גרון דלקת
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פטכיות פריחת, דרמטיטיס, בפה נגעים, סמוק עור, יבש חם עור, יבשות ריריות ממברנות:דרמטולוגית
 עור, לח/מזיע עור, אדומה פריחה, סקרלטיניפורמית פריחה, מקולופפולרית פריחה, מקולרית פריחה,

.ריור, ציאנוס עור, קר

בסמים ותלות לרעה שימוש

.לתלות ידוע פוטנציאל אין לאטרופין

יתר מינון

:תסמינים

. פאראסימפתטית עצבנות בעלי איברים של נרחב בשיתוק מאופיין אטרופין של רציני יתר מינון
 גם וכך, במיוחד בולטים עורי וסומק חום, טכיקרדיה, מגיבים ובלתי מורחבים אישונים, יבשות ריריות

 עשויים ותסמינים בהליכה הפרעות, הזיות, מאניה, התמצאות חוסר. ונוירולוגיים נפשיים תסמינים
 הדם מחזור קריסת, תרדמת, נשימתי דיכאון, חמורה שכרות של במקרים. יותר או שעות48  להימשך
.להתרחש עלולים ומוות

כ של מצטברות מנות, אורגנית זרחן בהרעלת בטיפול. ידוע אינו אטרופין של הקטלני המינון
 שפורסמה רפואית ספרות, בילדים. שבועות4-5  עד ימים מספר במשך ניתנו יותר או ג"מ-2300-3300

 וכולם, שנים3  עד חודשים10  בגילאי בחולים כולם, מוות מקרי ארבעה על מדווחת1951  לפני
 ג"מ-18 ו4 2, 1.6,  היו הכוללות משוערות עיניים מנות. אטרופין של משחה או עיניים לטיפות קשורים
 לא1950  מאז שפורסמה עדכנית ספרות של סקירה. ימים1-2  במשך או) ג"מ(2  בודדת כמנה שניתנו
 תוך כלל בדרך נראו במבוגרים המעטים המוות מקרי. לאטרופין הקשורים בילדים מוות מקרי זיהתה
 הקשורה ברדיקרדיה של במצב קרובות לעתים, אטרופין של טיפוסיים קליניים במינונים שימוש
.חריף הלב שריר לאוטם

 אלה. יתר מינון של תגובות או רצויים לא תסמינים להופיע עלולים, ג"מ0.5  כמו נמוך מינון עם
ותרדמת דליריום, הזיות, התרגשות( התרופה של יותר גדולים מינונים עם ובהיקף בחומרה מתגברים

 בנוכחות, זאת עם. הפה דרך ג"מ0.065  של קטנה כמות עם דווחה ביילוד קיצונית היפרתרמיה).
.מיטבי לטיפול ונדרשים נסבלים אטרופין של בהרבה גבוהים מינונים כי נראה, אורגנית זרחן הרעלת

:יחַסַ

. חמצן עם מלאכותית בהנשמה צורך יש, מדוכאת הנשימה אם. ההוראות לפי תומך טיפול לתת יש
ילדים אצל במיוחד, חום להורדת להידרש עשויים היפותרמיה שמיכת או אלכוהול ספוגי, קרח שקיות

 יש, הכליה דרך מתרחש אטרופין שסילוק מכיוון. שתן אצירת מתרחשת אם נחוץ להיות עשוי צנתור.
. יתר מנת במצבי כמועילה הוכחה לא דיאליזה, זאת עם, האפשר במידת ולהגדיל תפוקה על לשמור
.החדר את להחשיך יש, המושפע האדם של הפוטופוביה בגלל. ורידיים תוך נוזלים על להצביע ניתן
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 לשלוט כדי הצורך לפי טווח קצר דיאזפאם או ברביטורט לתת ניתן, רעיל יתר מינון של במקרה
 מרכזית מדכאת שפעולה מכיוון להרגעה גדולים ממינונים להימנע יש. ניכרות ובעוויתות בהתרגשות

. מומלצים אינם מרכזיים ממריצים. אטרופין בהרעלת מאוחר המתרחש לדיכאון לחפוף עשויה
 ג"מ1.0  עד(0.5  ג"מ4  עד1  של לווריד איטית בהזרקה אטרופין נגד כתרופה הניתן, פיזיסטיגמין

המצבים ברוב אטרופין של גדולים מינונים ידי על הנגרמות ותרדמת דליריום במהירות מבטל), בילדים
 או שעה לאחר לתרדמת להכנס שוב עלול החולה, קצר פעולה משך יש שלפיזוסטיגמין מכיוון.

אמיתית תועלת אין ומתכולין פילוקרפין, לניאוסטיגמין. חוזרות מנות שתידרשו להניח וסביר שעתיים
.הדם-מוח מחסום את חודרים אינם הם שכן,

וניהול מינון

!זהְִירּות
 במיוחד שתוכננו, מסכות כולל, הגנה בגדי לבישת היא חרקים וחומרי עצבים חומר הרעלת
.זה לשימוש

לכימיקלים חשיפה מפני ראשונית הגנה

 לספק כדי ופרלידוקסים אטרופין כגון נוגדנים של זמינותם על רק לסמוך צריכים אינדיבידואלים
.חרקים קוטלי והרעלת כימיים עצבים חומרי מפני מלאה הגנה

האפשרי בהקדם להתרחש צריך המורעל האדם של טיהור. חיוני המזוהמת מהסביבה מיידי פינוי
.

 פעילות בעלי רגישים אורגנו-זרחניים עצב חומרי ידי על בהרעלה לטיפול מיועד.--AtroPenה
 יש--AtroPenהInjectorAuto- קרבמטים או אורגנו-זרחניים חרקים קוטלי גם כמו, כולינסטראז
 עצבי בחומר וטיפול בזיהוי מספקת הכשרה שעברו אנשים ידי עלInjector- Auto-ב להשתמש

.באטרופין לטיפול חשובה כתוספת לשמש עשוי כלוריד פרלידוקסים.חרקים קוטל שיכרון או

 גורמי או חרקים קוטלי הרעלת של המוסקרינים בתסמינים ראשוני כטיפול מיועדת--AtroPenה
ה.סופי רפואי לטיפול מיד לפנות יש); מוגברות הפרשות עקב נשימה קשיי כלל בדרך( עצבים

AtroPen--לתת יש -Injector Autoכלל בדרך( קרבמט או זרחן הרעלת של תסמינים שמופיעים ברגע 
מ יותר מתן, חמורה עד בינונית בהרעלה') וכו שרירים, צפצופים, הפה דרך מוגזמות הפרשות, קריעה

AtroPen-בפה יובש, טכיקרדיה, מידריאזיס, שטיפה( אטרופיניזציה להשגת עד להידרש עשוי-אחד 
 להתקף חשד יש אם פרכוסים נוגדת תרופה במקביל לתת שרצוי ייתכן, חמורות בהרעלות). ובאף
. הרעל השפעות עקב ניכר אינו הקלאסי הטוני-קלוני שהטלטול ייתכן שכן הכרה מחוסר באדם

 לתת גם מועיל להיות עשוי, חרקים קוטלי וחומרי אורגנו-זרחניים עצב מחומרי הנובעות בהרעלות
.כלוריד פרלידוקסים כגון אסטראז כולין של מחדש מפעיל בו-זמנית

 להרעלת בסיכון אדם בכל לשימוש זמינים יהיו אוטומטיים מזרקים-AtroPen (3) שלושש מומלץ זה
 לתסמינים נוספים(2)  שניים ועוד קלים לתסמינים(1)  אחד; אורגניים חרקים קוטלי או עצבים חומרי

-AtroPen(3)  משלושה יותר לא. להלן כמתואר חמורים

מיומן רופא של בפיקוח נמצא המטופל אם אלא בזריקות להשתמש יש
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.הנמען של ומשקלו לגילו בהתאם זמינים-AtroPen של שונות מינון עוצמות. ספק

)ג"ק(41  פאונד90  מעל השוקלים וילדים מבוגרים•
10) גיל מעל כלל בדרך(

AtroPen® 2ירוק(ג"מ(

)ג"ק41 - (18  פאונד90  עד40  במשקל ילדים•
)שנים10  עד4  כלל בדרך(

AtroPen® 1כהה אדום(ג"מ(

)ג"ק18 - (7  פאונד40  עד פאונד15  של במשקל ילדים•
)שנים4  עד חודשים6  מגיל כלל בדרך(

AtroPen® 0.5כחול( ג"מ(

)ג"ק(7  פאונד-15 מ פחות השוקלים תינוקות•
)חודשים6  מגיל פחות כלל בדרך(

AtroPen® 0.25צהוב( ג"מ(

:קלים בתסמינים טיפול

 חשיפה או) עצבים גז( עצבים חומר של תסמיניםמתָּוןיותר או שניים אם מומלץ-1AtroPen) אחד
.חשודה או ידועה חשיפה שבהם במצבים מופיעים חרקים לקוטלי

AtroPen  קבלת לאחר דקות10  מומלצות מהיר ברצף הניתנות הזרקות®AtroPen נוסף(2) שניים
 אדם, האפשר במידת. להלן המפורטים תסמיניםחמָּורמה אחד מפתח הקורבן אם הזרקה®הראשון

.זריקות®והשלישי השניAtroPen  את לתת צריך הקורבן מלבד אחר

:חמורים בתסמינים טיפול

 יש, להלן המפורטים תסמיניםחמָּורמה משהו לו שיש או הכרה מחוסר או שהוא בקורבן נתקלים אם
 באמצעות מהיר ברצף הקורבן של באמצע צדדית לירך הזרקות®AtroPen(3) שלושמיד לתת

AtroPenמנָהָ®משקל מבוסס המתאים.

:הבאים הדברים את כוללים חרקים קוטלי או עצבים לחומר חשיפה של קלים סימפטומים
מיוזיס, מטושטשת ראייה-
*מוסברות בלתי דומעות עיניים עודף-
*מוסברת בלתי מוגזמת נזלת-
*מוסבר בלתי פתאומי מוגזם ריר כגון מוגבר ריור-
נשימה קשיי או בחזה לחץ-
שרירים עוויתות או הגוף בכל רעידות-
הקאות או/ו בחילות-
שיעול או מוסברים בלתי צפצופים-
קיבה התכווצויות של חריפה הופעה-
ברדיקרדיה או טכיקרדיה-

:הבאים הדברים את כוללים חרקים קוטלי או עצבים לחומר החשיפה חמורים תסמינים
מבולבלת או מוזרה התנהגות-
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שלך הנשימה דרכי/מהריאות חמורות הפרשות או חמורים נשימה קשיי-
**כללית וחולשה חמורות שרירים עוויתות-
)*צואה( רצונית בלתי וצואה שתן הטלת-
עוויתות-
הכרה חוסר-

 אלו תסמינים, זו גיל בקבוצת. צעירים וילדים בריאים תינוקות אצל לעיתים נצפים אלו תסמינים*
 קולקטיבי באופן התסמינים את לשקול יש. המפורטים אחרים תסמינים מאשר אמינים פחות
.הדברה לחומרי או עצבים לחומר לחשיפה חשד קיים או ידוע כאשר

, שרירים עוויתות במקום בשרירים רשלנות עם, הכרה מחוסרי או מנומנמים להיות עלולים תינוקות* *
.הדברה חומרי או עצבים לחומרי חשיפה לאחר קצר זמן

 להשתמש יש. רפואית לעזרה מיד לפנות יש. המזוהמת מהסביבה הנפגעים כל את מיד לפנות יש
 התרחשה אם. האפשרי בהקדם טיהור הליכי לבצע יש. זמינים הם כאשר ובבגדים מגן במסכות
 אלכוהול או ביקרבונט נתרן עם והעור השיער את היטב ולשטוף בגדים להסיר יש, עורית חשיפה
.האפשרי בהקדם

 נתיב על שמירה, והסימפונות הפה דרך הפרשות הסרת לכלול צריך חמור המורעל באדם חירום טיפול
 עד באטרופין להשתמש אין, כללי באופן. מלאכותי אוורור הצורך ובמידת חמצן תוספת, פתוח אוויר

.היפוקסיה בנוכחות אפשריים והתקפים חדרים פרפור לייצר עלול אטרופין שכן, התגברה שהציאנוזה

 ניתנת אם מושג מעט, כלל בדרך. ההרעלה לאחר קצר זמן או מיד ניתן אם ביותר היעיל הוא.
 חשיפה או לאט מזדקן שהרעל ידוע אם אלא, החשיפה הפסקת לאחר שעות-36 מ יותר פרלידוקסים

 על דיווחים. שנבלעו רעלים של העיכול במערכת מתמשכת ספיגה של באיחור כגון, אפשרית חוזרת
 מספר במשך מתן המשך. ראשוני שיפור לאחר, בספיגה מעיכוב כנובעת הנחשבת, קטלנית הישנות
( Pralidoximeשימוש בו נעשה אם )כאלה בחולים שימושי להיות עשוי ימים

 שעות72  עד48  למשך מותנית חמור עד בינוני באורח המורעלים החולים כל של צמודה השגחה
.לפחות

 מחוסר לאדם חשד יש אם בעוויתות לטיפול להינתן עשויה דיאזפאם כגון פרכוסים נוגדת תרופה
 של המוטוריים הסימנים את להסוות יכולים חרקים קוטלי וכמה עצבים סוכני של ההשפעות. הכרה
.התקף

 צריכים חרקים קוטלי והרעלת עצבים סוכני של מפונוי לנפגעים המסייעים אחרים רפואה אנשי או/ו רופאים: חשוב
.ובטוח אגרסיבי טיהור בחום מוצע. הקורבן של בגדיו ידי על לזיהום עצמם מחשיפת להימנע

לשימוש הנחיות ומטפל עצמית עזרההספציפי המאויר במינון עיין אנא(®AtroPen למתן הוראות
):הזו החבילה תוספת בסוף



S/12-032  עמוד לחבילה תוספת
17-106NDA

 חרקים קוטלי או עצבים חומר הרעלת בהיעדר בטעות זריקות®נוסףAtroPen  מתן: אזהרה
, כראוי ללכת יכולת חוסר( זמני לאי-כושר לגרום שעלול אטרופין של יתר למינון לגרום עלולות
).יותר או שעות מספר במשך בבהירות לחשוב או בבהירות לראות

.מוות כולל
,חמורות לוואי לתופעות בסיכון להיות עלולים לב מחלת עם חולים

מסופק איך

 זריקת מספקNDC), (11704-107-01  ג"מAtroPen-® 0.25ה. עוצמות בארבע מסופק®-AtroPenה
 הזרקת מספקNDC) (11704-104-01  ג"מAtroPen® 0.5), ל"מ0.3 /ג"מ0.21 , אטרופין( אטרופין
 זריקת מספקNDC) (11704-105-01  ג"מAtroPen® 1), ל"מ0.7 /ג"מ0.42 , אטרופין( אטרופין
 הזרקת מספקNDC) (11704-106-01  ג"מAtroPen-® 2ו), ל"מ0.7 /ג"מ0.84 , אטרופין( אטרופין
 היא®-AtroPenה. שרירית תוך להזרקה סטרילית בתמיסה) ל"מ0.7 /ג"מ1.67 , אטרופין( אטרופין
.מטפל או עצמי לניהול המיועדת עצמאית יחידה

)וF(; 15-30°–86C )59° לגילאי מותרים טיוליםC )77°°-25ב חנות
USP] מבוקרת חדר טמפרטורת ראה[

.אור מפני הגן. יקפא שלא לשמור

:ידי על מיוצר
TECHNOLOGIES, INC. MEDICALMERIDIAN

21046MD , קולומביה

Pharmaceuticals, Inc.King  של מלאה בבעלות בת חברה
1-800-776-3637

0001166
08/04' ר

 וטיפול עצמית עזרה" ההוראות גיליון של עותק לכלול צריכה הסופית החבילה תוספת: לאשר הערה[
.]זה במיקום" תלש" בתור" מטפל

– סוף–
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.שימוש הוראות למטפל וסיוע עצמית עזרה

אטרופין להפעיל מוכן מתירקאלה להוראות בהתאם פעל

1 שלב
הנכון במינון השתמש

ג"ק90  מעל השוקלים וילדים מבוגרים
10) גיל מעל כלל בדרך(

-AtroPen ג"מ2

)ירוקה תווית(

ג"ק90  עד ג"ק40  במשקל ילדים
)שנים10  עד4  כלל בדרך(

-AtroPen ג"מ1

)כהה אדומה תווית(
( ג"ק40  עד ג"ק15  במשקל ילדים
)שנים4  עד חודשים6  בגיל כלל בדרך

-AtroPen ג"מ0.5

)כחולה תווית(

.)ג"ק(7 . ג"ק-15 מ פחות של במשקל תינוקות
) חודשים שישה לגיל מתחת כלל בדרך(

)תוויתצהוב(-AtroPen ג"מ0.25

2 שלב
חרקים וקוטל עצבים חומר הכר

הרעלה תסמיני

 להלן, חרקים קוטלי או) עצבים גז או( עצב חומר חשיפת חשודה או ידועה שבה בסביבה
.עצבי חומר שיכרון של וחמורים קלים תסמינים

:הבאים התסמינים כל את לך שאין ייתכן
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חמורים תסמיניםקלים תסמינים
כואבות ועיניים מטושטשת ראייה•

*דומעות עיניים•
*נזלת•
 הזלת כגון מוגברת רוק הפרשת•

*פתאומית ריר
נשימה קשיי או בחזה לחץ•

 עוויתות או הגוף בכל רעידות•
שרירים

והקאה בחילה•
 ליחה( רצוניות לא הפרשות•

)שלך הנשימה דרכי/מהריאות

מבולבלת או מוזרה התנהגות•
 הפרשות או חמורים נשימה קשיי•

שלך הנשימה דרכי/מהריאות חמורות
 חמורות שרירים עוויתות•

**כללית וחולשה
 בלתי וצואה שתן הטלת•

)*צואה( רצונית
פרכוסים•
חּוׁשִים ָאבדְןַ•

קטנים וילדים תינוקות אצל תסמינים
 בקבוצת. צעירים וילדים בריאים תינוקות אצל לעיתים נצפים אלו תסמינים*

 יש. המפורטים אחרים תסמינים מאשר אמינים פחות אלו תסמינים, זו גיל
 לחשיפה חשד קיים או ידוע כאשר קולקטיבי באופן התסמינים את לשקול
.הדברה לחומרי או עצבים לחומר

 בשרירים רשלנות עם, הכרה מחוסרי או מנומנמים להיות עלולים תינוקות* *
 חומרי או עצבים לאושבי חשיפה לאחר קצר זמן, שרירים עוויתות במקום
.הדברה

3 שלב
קלים בתסמינים טיפול

 לגז חשיפה של יותר או קלים תסמינים שני חווה אתה אם-AtroPen(1)  אחד תן:ראשונה מנה
 או מתמשכים תסמינים אם אותך לבדוק ממנו ובקש עוזר חפש.חרקים לקוטלי או עצבים

.רפואי לטיפול מיד פנה. מחמירים

 דקות10  מומלצות מהיר ברצף הניתנות הזרקות-נוספיםAtroPen (2)  שני:נוספים מינונים
 המפורטים סימפטומיםחמָּורמה אחד מפתח הקורבן אם הזרקה-הראשוןAtroPen  קבלת לאחר
.זריקות-והשלישי השניAtroPen  את לתת צריך הקורבן מלבד אחר אדם, האפשר במידת. לעיל

חמורים בתסמינים טיפול
 המפורטים הסימפטומיםחמָּורמה משהו לו שיש או הכרה מחוסר או שהוא בקורבן נתקלים אם

 מהיר ברצף הקורבן של האמצע-צדדי לירך הזרקות-AtroPen(3) שלושמיד לתת יש, לעיל
.מנָהָ-משקל מבוסס המתאיםAtroPen  באמצעות

 לגרום עלולות חרקים קוטלי הרעלת או עצבי חומר בהיעדר בטעות זריקות-נוסףAtroPen  מתן: אזהרה
 במשך כראוי ללכת או בבירור לראות יכולת חוסר( זמני כושר לאי לגרום שעלול אטרופין של יתר למינון
.מוות כולל, חמורות לוואי לתופעות בסיכון להיות עלולים לב מחלת עם חולים). יותר או שעות מספר

4 שלב
,ג"מ2 -ב שימוש הוראות

ו, ג"מ1
-אטרופןג"מ0.5

)ג"מ0.25  של למינון הנחיות להלן ראה(
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 שרוול של המחורץ הקצה את הצמד) א(
 מכסה את ומעל מטה כלפי הפלסטיק
-AtroPen את הסר. הצהוב הבטיחות

.הפלסטיק משרוול

 קצה על אצבעות תניח אל: זהירות
.ירוק

 כשהקצה-AtroPen את בחוזקה אחוז)ב(
.מטה כלפי מופנה הירוק

 עם הצהוב הבטיחות מכסה את משוך) ג(
.השנייה היד

 ישר הירוק הקצה את בחוזקה ודקור כוון) ד(למטפלים סיועעצמית עזרה
 הירך כנגד) זווית90° א( מטה כלפי

 יופעל המכשיר--AtroPenה. החיצונית
.זאת תעשה כאשר התרופה את ויספק

 אבל, הבגדים דרך להזריק בסדר זה
 ההזרקה במקום שהכיסים וודאו
.ריקים

 וילדים מאוד רזים אנשים גם להזריק יש
, -AtroPen מתן לפני אך, בירך קטנים
 יותר עבה אזור לספק כדי הירך את צרור

.להזרקה

למטפלים סיועעצמית עזרה

 במקומו האוטומטי המזרק את החזק) ה(
 לאפשר כדי לפחות שניות10  במשך

.להסתיים להזרקה

 מקום את ולעסות-AtroPen את הסר) ו(
.שניות מספר למשך ההזרקה

 כדי בדוק, לעין נראית לא המחט אם
, הוסר הצהוב הבטיחות שמכסה לוודא
 חזק לחץ אך-E, וC  שלבים על וחזור
.יותר
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 את כופפו, קשיח משטח באמצעות, השימוש לאחר) ז(
 את להצמיד או--AtroPenה כנגד לאחור המחט

AtroPenלהראות או הקורבן לבגדי-המשומש 
 אוטומטיים מזרקים-המשומשAtroPen  את

 יאפשר זה. רואה שאתה הראשון הרפואי לאדם
 של והמינון המספר את לראות רפואי לצוות

AtroPen-הרחק. מנוהלים אוטומטיים מזרקים 
 המזוהם מהאזור החשוף האדם ואת עצמך את
.מיד

.רפואית עזרה למצוא נסה

ג"מ-0.25 ב שימוש הוראות
®אטרופן

 והחלק הצהוב מהצינור הפלסטיק מכסה את הסר) א(
.מצינור-AtroPen את

.ירוק קצה על אצבעות תניח אל: זהירות

 השחור כשהקצה-AtroPen את בחוזקה אחוז) ב(
.מטה כלפי מופנה

.השנייה היד עם האפור הבטיחות מכסה את משוך) ג(

. להזרקה יותר עבה אזור לספק כדי הירך את צרור) ד(
 כלפי ישר השחור הקצה את בחוזקה ודחפו כוונו
ה. החיצונית הירך כנגד90°)  של זווית( מטה

AtroPen--התרופה את ויספק יופעל המכשיר 
.זאת תעשה כאשר

10  במשך במקומו האוטומטי המזרק את החזק) ה(
.להסתיים להזרקה לאפשר כדי לפחות שניות
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 ההזרקה מקום את ולעסות-AtroPen את הסר) ו(
, נראית אינה המחט אם. שניות מספר למשך
, הוסר האפור הבטיחות שמכסה לוודא כדי בדוק
.יותר חזק לחץ אך-E, וD  שלבים על וחזור

 את כופפו, קשיח משטח באמצעות, השימוש לאחר) ז(
 את להצמיד או--AtroPenה כנגד לאחור המחט

AtroPenאת להראות או הקורבן לבגדי-המשומש 
AtroPenלאדם אוטומטיים מזרקים-המשומש 
 לצוות יאפשר זה. רואה שאתה הבא הרפואי
-AtroPen של והמינון המספר את לראות רפואי

 עצמך את הרחק. מנוהלים אוטומטיים מזרקים
.מיד המזוהם מהאזור החשוף האדם ואת

.נוספת רפואית לעזרה פנה

AtroPen-21046  של רשום מסחרי סימן הוא
Technologies, Inc., Columbia, MD

MedicalMeridian
 של מלאה בבעלות בת חברה

Pharmaceuticals, Inc. 1-800-776-3637King
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