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PENTRU UTILIZARE NUMAI ÎN INtoxicațiile cu agenti nervoși și cu insecticide

PRUDENȚĂ! PROTECȚIA PRIMARĂ ÎMPOTRIVA EXPUNERII LA AGENȚI NERVOLI 
CHIMICI ȘI LA OTRAVIREA INSECTICIDELOR ESTE PURTAREA INSECTELOR DE 
PROTECȚIE INCLUSIVĂ MĂȘTI PROIECTE SPECIAL PENTRU ACEST UTILIZARE.

PERSOANEILE NU TREBUIE SĂ SE BAZA NUMAI PE ANTIDOTURI, CARE ATROPINA ȘI PRALIDOXIMA 
PENTRU A OFERITĂ PROTECȚIE COMPLETĂ DE AGENȚI NERVOLI CHIMICI ȘI INTOXICAȚII 
INSECTICIDE.

CĂUTAȚI ATENȚIE MEDICALĂ IMMEDIATĂ DUPĂ INJECȚIA CU ATROPEN-.

O SOLUȚIE STERILĂ NUMAI PENTRU UTILIZARE INTRAMUSCULARĂ

DESCRIERE
Fiecare auto-injector preumplut furnizează o doză de antidot atropină într-o unitate autonomă, special 
concepută pentru administrare personală sau personală. Patru puncte forte ale AtroPen-Sunt disponibile; 
sunt AtroPen-0,25, AtroPen-0,5 mg, AtroPen-1 mg și AtroPen-2 mg.

Când este activat AtroPen-0,25 mg eliberează 0,21 mg atropină bază (echivalent cu 0,25 mg sulfat de 
atropină). AtroPen-0,25 mg furnizează 0,3 ml de soluție sterilă apirogenă care conține tampon citrat, 
clorură de sodiu și apă pentru preparate injectabile. Intervalul de pH este 4,0 – 5,0.

Când este activat AtroPen-0,5 mg eliberează 0,42 mg atropină bază (echivalent cu 0,5 mg sulfat de 
atropină), AtroPen-1 mg eliberează 0,84 mg atropină bază (echivalent cu 1 mg sulfat de atropină) și 
AtroPen-2 mg eliberează 1,67 mg atropină bază (echivalent cu 2 mg sulfat de atropină). Fiecare 0,5 
mg, 1 mg și 2 mg AtroPen-furnizează atropină în 0,7 ml de soluție sterilă apirogenă care conține 
glicerină, fenol, tampon citrat și apă pentru preparate injectabile. Intervalul de pH este 4,0-5,0.

După AtroPen-Auto-injectorul a fost activat, recipientul gol trebuie aruncat în mod 
corespunzător (veziDOZAJ SI ADMINISTRARE). Nu poate fi reumplut și nici acul 
proeminent nu poate fi retras.

Atropina, un agent anticolinergic (antagonist muscarinic), apare sub formă de cristale albe, de obicei ca 
un ac, sau sub formă de pulbere cristalină albă. Este foarte solubil în apă cu o greutate moleculară de 
289,38. Atropina, un alcaloid natural al belladonei, este un amestec racemic de părți egale de d- și l-
hiosciamină, a cărui activitate se datorează aproape în întregime izomerului levo al medicamentului.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-atropine-sulfate-atropen-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/17106s032lbl.pdf
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Din punct de vedere chimic, atropina este desemnată ca 1H,5H-Tropan-3-ol (±)-tropat. Formula sa empirică este C17H
23NU3iar formula sa structurală este:

FARMACOLOGIE CLINICĂ

Mecanism de acțiune:

Atropina este clasificată în mod obișnuit ca un medicament anticolinergic sau antiparasimpatic 
(parasimpatolitic). Mai precis, totuși, este numit un agent antimuscarinic deoarece antagonizează 
acțiunile asemănătoare muscarinei ale acetilcolinei și ale altor esteri de colină.

Atropina inhibă acțiunile muscarinici ale acetilcolinei asupra structurilor inervate de nervii 
colinergici postganglionari și asupra mușchilor netezi, care răspund la acetilcolina 
endogenă, dar nu sunt atât de inervați. Ca și în cazul altor agenți antimuscarinici, acțiunea 
majoră a atropinei este un antagonism competitiv sau depășit, care poate fi depășit prin 
creșterea concentrației de acetilcolină la nivelul receptorilor organului efector (de exemplu, 
prin utilizarea agenților anticolinesterazici, care inhibă distrugerea enzimatică a 
acetilcolinei). ). Receptorii antagonizați de atropină sunt structurile periferice care sunt 
stimulate sau inhibate de muscarină (adică glandele exocrine și mușchiul neted și cardiac). 
Răspunsurile la stimularea nervoasă colinergică postganglionară pot fi, de asemenea, 
inhibate de atropină,

Farmacodinamica:

Atropina reduce secrețiile din gură și căile respiratorii, ameliorează constricția și spasmul căilor 
respiratorii și poate reduce paralizia respirației, care rezultă din acțiunile agentului toxic asupra 
sistemului nervos central. Inhibarea parasimpatică indusă de atropină poate fi precedată de o 
fază tranzitorie de stimulare, în special la nivelul inimii, unde dozele mici încetinesc mai întâi 
rata înainte de a se dezvolta tahicardia caracteristică din cauza paraliziei controlului vagal. Deși 
apare o excitație vagală ușoară, frecvența respiratorie crescută și ocazional adâncimea crescută 
a respirației produse de atropină sunt mai probabil rezultatul dilatației bronșiolare. În 
consecință, atropina este un stimulent respirator nesigur și dozele mari sau repetate pot 
deprima respirația.

Dozele adecvate de atropină elimină diferite tipuri de încetiniri sau asistole cardiace vagale reflexe. De 
asemenea, medicamentul previne sau elimină bradicardia sau asistolia produsă prin injectarea de esteri 
de colină, agenți anticolinesterazici sau alte medicamente parasimpatomimetice și stopul cardiac produs 
de stimularea vagului. De asemenea, atropina poate reduce gradul de blocare parțială a inimii atunci 
când activitatea vagală este un factor etiologic. La unele persoane cu bloc cardiac complet,
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rata idioventriculară poate fi accelerată de atropină; în altele, rata este stabilizată. 
Ocazional, o doză mare poate provoca bloc atrioventricular (AV) și ritm nodal.

Atropina în doze clinice contracarează dilatația periferică și scăderea bruscă a tensiunii arteriale produse de 
esterii de colină. Cu toate acestea, atunci când este administrată singură, atropina nu exercită un efect izbitor 
sau uniform asupra vaselor de sânge sau a tensiunii arteriale. Dozele sistemice cresc ușor presiunile sistolice și 
scad presiunile diastolice și pot produce hipotensiune posturală semnificativă. Astfel de doze cresc, de 
asemenea, ușor debitul cardiac și scad presiunea venoasă centrală. Ocazional, dozele terapeutice dilată vasele 
de sânge cutanate, în special în zona de „ros de obraz” (înroșirea cu atropină) și pot provoca „febră” cu atropină 
din cauza suprimării activității glandelor sudoripare, în special la sugari și copii mici.

Farmacocinetica:

Atropina se absoarbe rapid si bine dupa administrarea intramusculara. Atropina dispare rapid 
din sânge și este distribuită în diferitele țesuturi și fluide ale corpului. O mare parte din 
medicament este distrusă prin hidroliza enzimatică, în special în ficat; de la 13 la 50% se excretă 
nemodificat prin urină. Urme se găsesc în diferite secreții, inclusiv în lapte. Atropina 
traversează cu ușurință bariera placentară și intră în circulația fetală.

C aproximativmaxde atropină după 1,67 mg de atropină administrată intramuscular la adulți cu 2 mg 
AtroPen-sistemul de livrare a fost de 9,6 ± 1,5 (medie ± SEM) ng/ml. Mediul Tmaxa fost de 3 minute. T
½de atropină intravenoasă la copii și adolescenți sub 2 ani este de 6,9   ± 3,3 (medie ± SD) ore; la 
copiii peste 2 ani, T½este de 2,5 ± 1,2 (medie ± SD) ore; la adulții între 16 și 58 de ani, T½este de 3,0 ± 
0,9 (medie ± SD) ore; la pacienții geriatrici 65–75 ani este de 10,0 ± 7,3 (medie ± SD) ore. Legarea 
atropinei de proteine   este de 14 până la 22% în plasmă. Există diferențe de gen în farmacocinetica 
atropinei.
masculi.

masculi.

AUC(0-inf)și Cmaxau fost cu 15% mai mari la femei decât
Timpul de înjumătățire al atropinei este puțin mai scurt (aproximativ 20 de minute) la femele decât

INDICAȚII ȘI UTILIZARE

AtroPen-Auto-Injector este indicat pentru tratamentul otrăvirii cu agenți nervoși organofosforici 
sensibili cu activitate colinesterazică, precum și insecticide organofosforice sau carbamate.
Auto-Injectorul AtroPen trebuie utilizat de către persoane care au avut o pregătire 
adecvată în recunoașterea și tratamentul intoxicației cu agentul nervos sau cu insecticid.
Clorura de pralidoximă poate servi ca un adjuvant important la terapia cu atropină.

AtroPen-este destinat ca un tratament inițial al simptomelor muscarinici ale intoxicațiilor cu 
insecticide sau agenți nervoși (în general dificultăți de respirație datorate creșterii 
secrețiilor); asistență medicală definitivă trebuie căutată imediat.AtroPen-Auto-Injector trebuie 
administrat de îndată ce apar simptome de intoxicație cu organofosfor sau carbamat (de obicei 
lacrimare, secreții orale excesive, respirație șuierătoare, fasciculații musculare etc.) În cazul 
intoxicațiilor moderate până la severe, administrarea a mai mult de un AtroPen.-poate fi necesară 
până la atropinizarea (înroșirea feței, midriază, tahicardie, uscăciunea gurii și a nasului). (Vedea
DOZAJ SI ADMINISTRARE) În intoxicațiile severe, poate fi, de asemenea, de dorit să se administreze 
concomitent un anticonvulsivant dacă se suspectează convulsii la persoana inconștientă.
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întrucât smucitura tonico-clonică clasică poate să nu fie evidentă din cauza efectelor otravii. În 
intoxicațiile datorate agenților nervoși organofosforici și insecticidelor, poate fi de asemenea util să se 
administreze concomitent un reactivator al colinesterazei, cum ar fi clorura de pralidoximă.

CONTRAINDICAȚII

În fața otrăvirii care amenință viața cu agenți nervoși organofosforici și insecticide, nu 
există contraindicații absolute pentru utilizarea atropinei (veziAVERTIZĂRI).

AVERTIZĂRI

PRUDENȚĂ! PROTECȚIA PRIMARĂ ÎMPOTRIVA EXPUNERII LA AGENȚI NERVOLI 
CHIMICI ȘI LA OTRAVIREA INSECTICIDELOR ESTE PURTAREA INSECTELOR DE 
PROTECȚIE INCLUSIVĂ MĂȘTI PROIECTE SPECIAL PENTRU ACEST UTILIZARE.

PERSOANEILE NU TREBUIE SĂ SE BAZA NUMAI PE ANTIDOTURI, CARE ATROPINA ȘI PRALIDOXIMA 
PENTRU A OFERITĂ PROTECȚIE COMPLETĂ DE AGENȚI NERVOLI CHIMICI ȘI INTOXICAȚII 
INSECTICIDE.

Pacienții care au avut anterioară reacții anafilactice la atropină și care prezintă simptome ușoare de 
otrăvire cu organofosforici sau cu agenti nervoși nu trebuie tratați fără supraveghere medicală 
adecvată.

În timp ce AtroPen-poate fi administrat tuturor persoanelor cu o expunere care pune viața în pericol 
la agenți nervoși organofosforici și insecticide, trebuie administrat cu precauție extremă 
persoanelor cu următoarele afecțiuni atunci când simptomele intoxicației cu agent nervos sunt mai 
puțin severe: persoane care sunt hipersensibile la orice componentă ale produsului, tulburări ale 
ritmului cardiac, cum ar fi flutter atrial, glaucom sever cu unghi îngust, stenoză pilorică, hipertrofie 
de prostată, insuficiență renală semnificativă sau infarct miocardic recent.

Mai mult de o doză de atropină (AtroPen-Auto-Injector) poate fi necesar inițial, mai ales când 
expunerea este masivă sau simptomele sunt severe. Hcu toate acestea, nu trebuie administrate 
mai mult de trei doze decât dacă sunt sub supravegherea personalului medical instruit.Pot fi 
necesare doze mari de atropină timp de multe ore după expunerea la doze mari pentru a menține 
atropinizarea. (VedeaDOZAJ SI ADMINISTRARE.)

Copiii și vârstnicii pot fi mai sensibili la efectele farmacologice ale atropinei.

Dificultățile severe de respirație necesită respirație artificială în plus față de utilizarea atropinei, deoarece 
atropina nu este de încredere în a inversa slăbiciunea sau paralizia mușchilor respiratori.

PRECAUȚII

General:Starea disperată a individului otrăvit cu organofosfor va masca în general semnele și 
simptomele minore ale tratamentului cu atropină, așa cum au fost observate la subiecții 
normali.
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Atropina trebuie utilizată cu prudență la persoanele cu boli cardiace. Dozele sistemice convenționale 
pot precipita glaucomul acut la indivizii susceptibili, pot transforma stenoza pilorică parțială în 
obstrucție pilorică completă, pot precipita retenția urinară la persoanele cu hipertrofie de prostată 
sau pot provoca inspicarea secrețiilor bronșice și formarea de dopuri viscoase periculoase la 
persoanele cu boală pulmonară cronică.

Teste de laborator:Tratamentul agentului nervos organofosforat și otrăvirea cu insecticid ar 
trebui instituit fără a aștepta rezultatele testelor de laborator. Măsurările pentru celulele roșii 
din sânge și colinesteraza plasmatică și paranitrofenolul urinar (în cazul expunerii la paration) 
pot fi utile în confirmarea diagnosticului și urmărirea evoluției bolii. O reducere a concentrației 
colinesterazei eritrocite sub 50% din normal a fost observată numai cu otrăvirea cu esteri 
organofosforici.

Informații pentru pacienți:Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se asigura că 
utilizatorii înțeleg indicațiile și utilizarea AtroPen-, inclusiv revizuirea simptomelor de 
otrăvire și funcționarea AtroPen-(vedeaDOZAJ SI ADMINISTRARE).

Interacțiuni medicamentoase:Când atropina și pralidoxima sunt utilizate împreună, semnele de atropinizare 
(înroșirea feței, midriază, tahicardie, uscăciunea gurii și a nasului) pot apărea mai devreme decât s-ar putea 
aștepta decât atunci când atropina este utilizată singură, deoarece pralidoxima poate potența efectul atropinei.

Următoarele măsuri de precauție trebuie reținute în tratamentul intoxicației cu 
anticolinesteraze, deși nu au legătură directă cu utilizarea atropinei și a pralidoximei. Deoarece 
barbituricele sunt potențate de anticolinesteraze, acestea trebuie utilizate cu prudență în 
tratamentul convulsiilor.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii:În literatură nu au fost publicate rapoarte privind 
potențialul atropinei pentru carcinogeneză, mutageneză sau afectarea fertilității. Deoarece atropina este 
indicată numai pentru utilizare de urgență pe termen scurt, nu au fost efectuate investigații cu privire la 
aceste aspecte.

Sarcina: Efecte teratogene – Categoria de sarcină C:Nu au fost efectuate studii adecvate privind 
reproducerea animalelor cu atropină. Nu se știe dacă atropina poate provoca vătămări fetale atunci când este 
administrată unei femei gravide sau dacă acești agenți pot afecta capacitatea de reproducere. Atropina trebuie 
administrată unei femei însărcinate numai dacă este absolut necesar.

Mamele care alăptează:Atropina se găsește în laptele uman în urme. Trebuie avută prudență atunci 
când atropina este administrată unei femei care alăptează.

Utilizare pediatrică:O revizuire a literaturii publicate susține siguranța și eficacitatea atropinei în 
stabilirea otrăvirii cu insecticide organofosforice la toate grupele de vârstă pediatrică. Doza inițială este 
de 0,05 mg/kg IM la fiecare 5 până la 20 de minute, după cum este necesar, pentru a asigura 
atropinizarea completă. (vedea REACTII ADVERSEșiDOZAJ SI ADMINISTRAREsecțiuni)
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Utilizare geriatrica:În general, selecția dozei pentru o persoană în vârstă trebuie să fie precaută, de obicei începând 
de la capătul inferior al intervalului de dozare, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale sau 
cardiace și a bolii concomitente sau a altor terapii medicamentoase.

REACTII ADVERSE

La locul injectării pot apărea dureri ușoare până la moderate.

Efectele secundare majore și cele mai frecvente ale atropinei pot fi atribuite acțiunii sale 
antimuscarinici. Acestea includ uscăciunea gurii, vedere încețoșată, fotofobie, confuzie, dureri de 
cap, amețeli, tahicardie, palpitații, înroșirea feței, ezitarea sau retenția urinară, constipația, distensia 
abdominală, greața, vărsăturile, pierderea libidoului și impotența. Anhidroza poate produce 
intoleranță la căldură și afectarea reglării temperaturii, în special într-un mediu cald. Dozele mai 
mari sau toxice pot produce efecte centrale precum neliniște, tremor, oboseală, dificultăți 
locomotorii, delir, urmate de halucinații, depresie și în cele din urmă, paralizie medulară și moarte. 
Dozele mari pot duce, de asemenea, la colaps circulator. În astfel de cazuri, tensiunea arterială 
scade și poate apărea moartea din cauza insuficienței respiratorii în urma paraliziei și comei. 
Reacțiile de hipersensibilitate vor apărea ocazional la atropină: acestea sunt de obicei văzute ca 
erupții cutanate, progresând uneori spre exfoliere. Evenimentele adverse observate la copii sunt 
similare cu cele care apar la pacienții adulți, deși plângerile sistemului nervos central sunt adesea 
observate mai devreme și la doze mai mici.

Când atropina și pralidoxima sunt utilizate împreună, semnele de atropinizare pot apărea mai devreme 
decât s-ar putea aștepta decât atunci când atropina este utilizată singură. Acest lucru este valabil mai ales 
dacă doza totală de atropină a fost mare și administrarea de pralidoximă a fost întârziată. Excitarea și 
comportamentul maniacal imediat după recuperarea conștienței au fost raportate în mai multe cazuri. 
Cu toate acestea, un comportament similar a avut loc în cazurile de intoxicație cu organofosforici care nu 
au fost tratate cu pralidoximă.

Amitai et al (JAMA 1990) au evaluat siguranța AtroPen-0,5 mg, 1 mg și 2 mg într-o serie de cazuri de 
240 de copii cărora li s-a administrat AtroPen-inadecvat (adică, nicio expunere la agentul nervos) în 
perioada Războiului din Golf din 1990. În general, severitatea atropinizării a urmat o corelație 
neliniară cu doza. Dozele estimate de până la 0,045 mg/kg nu au produs semne de atropinizare. 
Dozele estimate între 0,045 mg/kg și 0,175 mg/kg și chiar mai mari de 0,175 mg/kg au fost asociate 
cu efecte ușoare și, respectiv, severe. Doza reală primită de copii poate să fi fost considerabil mai 
mică decât cea estimată, deoarece în multe cazuri a fost suspectată injecția incompletă. Oricum, 
evenimentele adverse raportate au fost în general uşoare şi autolimitate. Puțini copii au necesitat 
spitalizare. Reacțiile adverse raportate au fost pupile dilatate (43%), tahicardie (39%), membrane 
uscate (35%), piele înroșită (20%), temperatură 37,8°C sau 100°F (4%) și anomalii neurologice (5%) . 
Au existat și dureri și umflături locale. La 91 de copii cu ECG, nu s-au observat alte anomalii decât 
tahicardia sinusală; 22 de copii au avut tahicardie severă de 160-190 bpm.

confuzie, letargie și ataxie.
Anomaliile neurologice constau în iritabilitate, agitație,

Următoarele reacții adverse au fost raportate în literatura publicată pentru atropină atât la adulți, cât și la 
copii:
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Cardiovascular:Tahicardie sinusală, tahicardie supraventriculară, tahicardie joncțională, tahicardie 
ventriculară, bradicardie, palpitații, aritmie ventriculară, flutter ventricular, fibrilație ventriculară, 
aritmie atrială, fibrilație atrială, bătăi ectopice atriale, bătăi ectopice atriale, contracții extrageminale 
premature ventriculare, contracții extrageminale extrageminale trigemmale , extrasistolă 
supraventriculară, asistolă, sincopă cardiacă, prelungirea timpului de recuperare a nodului sinusal, 
dilatare cardiacă, insuficiență ventriculară stângă, infarct miocardic, ritm nodal intermitent (fără 
undă P), undă P prelungită, segment PR scurtat, fenomen R pe T, RT scurtat durata, lărgirea și 
aplatizarea complexului QRS, intervalul QT prelungit, aplatizarea undei T, anomalii de repolarizare, 
unde ST-T alterate, conducere retrogradă, disociere AV tranzitorie,creșterea tensiunii arteriale, 
scăderea tensiunii arteriale, tensiune arterială labilă, pulsuri periferice slabe sau impalpabile.

ochi:Midriază, vedere încețoșată, pupile slab reactive la lumină, fotofobie, scăderea sensibilității 
la contrast, scăderea acuității vizuale, scăderea acomodării, cicloplegie, strabism, heteroforie, 
cicloforie, glaucom acut cu unghi închis, conjunctivită, keratoconjunctivită sicca, orbire, 
lacrimare, ochi uscați conjunctivă, ochi iritați, cruste ale pleoapei, blefarită.

Gastrointestinal:Greață, dureri abdominale, ileus paralitic, scăderea zgomotelor intestinale, abdomen 
distensat, vărsături, golire gastrică întârziată, scăderea absorbției alimentelor, disfagie.

General:Hiperpirexie, letargie, somnolență, durere în piept, sete excesivă, slăbiciune, sincopă, insomnie, 
mestecat limbii, deshidratare, senzație de căldură, reacție la locul injectării.

Imunologic:Reacție anafilactică.

Investigatii speciale:Leucocitoză, hiponatremie, BUN crescut, hemoglobină crescută, eritrocite 
crescute, hemoglobină scăzută, hipoglicemie, hiperglicemie, hipokaliemie, creșterea stimulării 
fotice pe EEG, semne de somnolență pe EEG, curse de unde alfa pe EEG, unde alfa (EEG) blocate 
la deschidere ochi.

Metabolic:Eșecul hrănirii.

Sistem nervos central:Ataxie, halucinații (vizuale sau auditive), convulsii (în general tonic 
clonic), mișcări anormale, comă, confuzie, stupoare, amețeli, amnezie, cefalee, diminuarea 
reflexelor tendinoase, hiperreflexie, spasme musculare, opistotnos, reflex Babinski/reflex 
Chaddock, hipertonie, dismetrie, clonus muscular, senzație de intoxicație, dificultăți de 
concentrare, vertij, disartrie.

Psihiatric:Agitație, neliniște, delir, paranoia, anxietate, tulburări psihice, manie, comportament 
retras, modificări de comportament.

Genito-urinar:Dificultate la micție, urgență urinară vezicii urinare destinse, retenție de 
urină, enurezis la pat.

Pulmonar:Tahipnee, respirații lente, respirații superficiale, dificultăți de respirație, respirații 
laborioase, stridor inspirator, laringită, laringospasm, edem pulmonar, insuficiență respiratorie, 
recesiune subcostală.
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Dermatologic:Membrane mucoase uscate, piele uscată și caldă, piele înroșită, leziuni bucale, dermatită, erupție 
cutanată peteșie, erupție maculară erupție papulară, erupție maculopapuloasă, erupție scarlatiniformă, erupție 
eritematoasă, transpirație/piele umedă, piele rece, piele cianozată, salivație.

Abuzul și dependența de droguri

Atropina nu are un potențial cunoscut de dependență.

Supradozaj

Simptome:

Supradozajul grav cu atropină se caracterizează prin paralizia pe scară largă a organelor 
inervate parasimpatic. Membranele mucoase uscate, pupilele larg dilatate și care nu răspund, 
tahicardia, febra și înroșirea cutanată sunt deosebit de proeminente, la fel ca și simptomele 
mentale și neurologice. Dezorientarea, mania, halucinațiile, tulburările de mers și simptomele 
pot dura 48 de ore sau mai mult. În cazuri de intoxicație severă, pot apărea depresie 
respiratorie, comă, colaps circulator și deces.

Doza fatală de atropină nu este cunoscută. În tratamentul intoxicațiilor organofosforice, au fost 
administrate doze cumulate de aproximativ 2300-3300 mg sau mai mult timp de câteva zile până la 4-5 
săptămâni. La copii, literatura medicală publicată înainte de 1951 raportează patru decese, toate la 
pacienți cu vârsta cuprinsă între 10 luni și 3 ani și toate asociate cu picături pentru ochi sau unguent cu 
atropină. Dozele oftalmice totale estimate au fost de 1,6, 2, 4 și 18 mg administrate ca doză unică (2 mg) 
sau timp de 1-2 zile. Revizuirea literaturii curente publicate din 1950 nu a identificat niciun deces pediatric 
asociat cu atropina. Puținele decese la adulți au fost în general observate folosind doze clinice tipice de 
atropină, adesea în cadrul bradicardiei asociate cu un infarct miocardic acut.

La o doză de până la 0,5 mg, pot apărea simptome nedorite sau răspunsuri la supradozaj. 
Acestea cresc în severitate și amploare cu doze mai mari de medicament (excitare, halucinații, 
delir și comă). Hipertermia extremă la un nou-născut a fost raportată cu doar 0,065 mg pe cale 
orală. Cu toate acestea, în prezența intoxicației organofosforice, doze mult mai mari de 
atropină par a fi tolerate și necesare pentru terapia optimă.

Tratament:

Tratamentul de susținere trebuie administrat conform indicațiilor. Dacă respirația este deprimată, 
este necesară respirația artificială cu oxigen. Pungi de gheață, bureți cu alcool sau o pătură pentru 
hipotermie pot fi necesare pentru a reduce febra, în special la copii. Cateterizarea poate fi necesară 
dacă apare retenția urinară. Deoarece eliminarea atropinei are loc prin rinichi, debitul trebuie 
menținut și crescut, dacă este posibil, cu toate acestea, dializa nu s-a dovedit a fi utilă în situații de 
supradozaj. Pot fi indicate lichide intravenoase. Din cauza fotofobiei persoanei afectate, camera ar 
trebui să fie întunecată.
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În cazul supradozajului toxic, se poate administra un barbituric cu acțiune scurtă sau diazepam, după 
cum este necesar, pentru a controla excitația și convulsiile marcate. Dozele mari pentru sedare trebuie 
evitate deoarece acțiunea depresivă centrală poate coincide cu depresia care apare târziu în intoxicația 
cu atropină. Stimulantii centrali nu sunt recomandati. Fizostigmina, administrată ca antidot cu atropină 
prin injecție intravenoasă lentă de 1 până la 4 mg (0,5 până la 1,0 mg la copii), elimină rapid delirul și 
coma cauzate de doze mari de atropină în majoritatea situațiilor. Deoarece fizostigmina are o durată 
scurtă de acțiune, pacientul poate intra din nou în comă după una sau două ore și este probabil să fie 
necesare doze repetate. Neostigmina, pilocarpina și metacolina sunt de puține beneficii reale, deoarece 
nu penetrează bariera hemato-encefalică.

DOZAJ SI ADMINISTRARE

PRUDENȚĂ!
INTOXICAȚIA CU AGENȚI NERVOLI ȘI INSECTICID ESTE PURTAREA HABĂTINELOR 
DE PROTECȚIE INCLUSIVĂ MĂȘTI, PROIECTE SPECIAL PENTRU ACEST UTILIZARE.

PROTECȚIE PRIMARĂ ÎMPOTRIVA EXPUNERII LA PRODUSE CHIMICE

PERSOANEILE NU TREBUIE SĂ SE BAZA NUMAI PE DISPONIBILITATEA ANTIDOTURILOR, 
CARE ATROPINA ȘI PRALIDOXIMA, PENTRU A OFERITĂ PROTECȚIE COMPLETĂ ÎMPĂRĂ 
ÎMPĂRĂ AGENȚI NERVOLI CHIMICI ȘI INTOXICAȚII INSECTICIDE.

Evacuarea imediată din mediul contaminat este esențială. Decontaminarea individului 
otrăvit ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil.

AtroPen-Auto-Injector este indicat pentru tratamentul otrăvirii cu agenți nervoși organofosforici 
sensibili cu activitate colinesterazică, precum și insecticide organofosforice sau carbamate.AtroPen-

Auto-Injector ar trebui să fie utilizat de către persoane care au avut o pregătire adecvată în 
recunoașterea și tratamentul intoxicației cu agentul nervos sau cu insecticid.Clorura de 
pralidoximă poate servi ca un adjuvant important la terapia cu atropină.

AtroPen-este destinat ca un tratament inițial al simptomelor muscarinici ale intoxicațiilor cu 
insecticide sau agenți nervoși (în general dificultăți de respirație datorate creșterii secrețiilor); 
asistență medicală definitivă trebuie căutată imediat.AtroPen-Auto-Injector trebuie administrat de 
îndată ce apar simptome de intoxicație cu organofosfor sau carbamat (de obicei lacrimare, secreții orale 
excesive, respirație șuierătoare, fasciculații musculare etc.) În cazul intoxicațiilor moderate până la 
severe, administrarea a mai mult de un AtroPen.-poate fi necesară până la atropinizarea (înroșirea feței, 
midriază, tahicardie, uscăciunea gurii și a nasului). În intoxicațiile severe, poate fi, de asemenea, de dorit 
să se administreze concomitent un anticonvulsivant dacă se suspectează convulsii la individul inconștient, 
deoarece smucitura tonico-clonică clasică poate să nu fie evidentă din cauza efectelor otrăvii. În 
intoxicațiile datorate agenților nervoși organofosforici și insecticidelor, poate fi de asemenea utilă 
administrarea concomitentă a unui reactivator al colinesterazei, cum ar fi clorura de pralidoximă.

Este recomandat catrei (3) AtroPen-Auto-injectoarele să fie disponibile pentru utilizare la fiecare persoană cu 
risc de otrăvire cu agent nervos sau insecticid organofosforic; unul (1) pentru simptome ușoare plus încă două 
(2) pentru simptome severe, așa cum este descris mai jos. Nu mai mult de trei (3) AtroPen-

injecțiile trebuie utilizate cu excepția cazului în care pacientul este sub supravegherea unui medic calificat
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furnizor. Doze diferite ale AtroPen-sunt disponibile în funcție de vârsta și greutatea 
destinatarului.

• Adulți și copii cu o greutate de peste 90 lbs (41 kg)
(în general peste 10 ani)

AtroPen®2 mg (verde)

• Copii care cântăresc între 40 și 90 de lire (18 – 41 kg)
(în general între 4 și 10 ani)

AtroPen®1 mg (roșu-închis)

• Copii care cântăresc între 15 și 40 de lire (7 – 18 kg)
(în general între 6 luni și 4 ani)

AtroPen®0,5 mg (albastru)

• Sugari cu o greutate mai mică de 15 lbs (7 kg)
(în general mai puțin de 6 luni)

AtroPen®0,25 mg (galben)

Tratamentul simptomelor ușoare:

Una (1)AtroPen-este recomandat dacă două sau mai multeBLÂNDsimptomele expunerii la agentul nervos (gazul 
nervos) sau la insecticid apar în situațiile în care expunerea este cunoscută sau suspectată.

doi (2)AtroPen suplimentar®injecțiile administrate în succesiune rapidă sunt recomandate la 10 minute după 
primirea primului AtroPen®injecție dacă victima dezvoltă oricare dintreGRAVĂsimptomele enumerate mai jos. 
Dacă este posibil, o altă persoană decât victima ar trebui să administreze al doilea și al treilea AtroPen®injectii.

Tratamentul SIMPTOMELOR SEVERE:

Dacă se întâlnește o victimă care este fie inconștientă, fie are oricare dintreGRAVĂsimptomele 
enumerate mai jos, administrați imediattrei (3)AtroPen®injecții în coapsa laterală mijlocie a victimei în 
succesiune rapidă folosind AtroPen adecvat bazat pe greutate®doza.

Simptome ușoare de expunere la agentul nervos sau la insecticid includ următoarele:
- Vedere încețoșată, mioză
- Ochi excesiv de lacrimi inexplicabile*
- Secreție excesivă inexplicabilă*
- Salivație crescută, cum ar fi salivare excesivă bruscă și inexplicabilă*
- constricție în piept sau dificultăți de respirație
- Tremurături pe tot corpul sau zvâcniri musculare
- Greață și/sau vărsături
- respirație șuierătoare sau tuse inexplicabilă
- Debut acut de crampe stomacale
- Tahicardie sau bradicardie

SIMPTOME GRAVE de expunere la agentul nervos sau insecticidele includ următoarele:
- Comportament ciudat sau confuz
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- Dificultăți severe de respirație sau secreții severe din plămâni/căile respiratorii
- Convulsii musculare severe și slăbiciune generală**
- urinare și defecare involuntară (fecale)*
- Convulsii
- Inconstienta

* Aceste simptome sunt uneori observate la sugarii și copiii mici sănătoși. În această grupă de vârstă, aceste simptome 
sunt mai puțin sigure decât alte simptome enumerate. Simptomele trebuie luate în considerare în mod colectiv atunci 
când expunerea la agentul nervos sau la pesticide este cunoscută sau suspectată.

* * Sugarii pot deveni somnoroși sau inconștienți, cu slăbiciune musculară, mai degrabă decât zvâcniri 
musculare, la scurt timp după expunerea la agenți nervoși sau pesticide.

Toate victimele trebuie evacuate imediat din mediul contaminat. Asistența medicală trebuie căutată 
imediat. Măști și îmbrăcăminte de protecție trebuie folosite atunci când sunt disponibile. Procedurile de 
decontaminare trebuie întreprinse cât mai curând posibil. Dacă a avut loc o expunere cutanată, 
îmbrăcămintea trebuie îndepărtată, iar părul și pielea trebuie spălate temeinic cu bicarbonat de sodiu 
sau alcool cât mai curând posibil.

Îngrijirea de urgență a persoanei otrăvite sever ar trebui să includă îndepărtarea secrețiilor orale și 
bronșice, menținerea căilor respiratorii permeabile, oxigen suplimentar și, dacă este necesar, 
ventilație artificială. În general, atropina nu trebuie utilizată până când cianoza nu a fost depășită, 
deoarece atropina poate produce fibrilație ventriculară și posibile convulsii în prezența hipoxiei.

Pralidoxima (dacă este utilizată) este cea mai eficientă dacă este administrată imediat sau imediat după 
otrăvire. În general, se realizează puțin dacă pralidoxima este administrată la mai mult de 36 de ore după 
terminarea expunerii, cu excepția cazului în care se știe că otrava îmbătrânește lent sau este posibilă 
reexpunerea, cum ar fi absorbția gastrointestinală continuă întârziată a otrăvurilor ingerate. După ameliorarea 
inițială au fost raportate recăderi fatale, considerate a fi datorate absorbției întârziate. Administrarea continuă 
timp de câteva zile poate fi utilă la astfel de pacienți.

Este indicată supravegherea atentă a tuturor pacienților otrăviți moderat până la sever timp de cel puțin 48 până la 72 de 
ore.

Un anticonvulsivant, cum ar fi diazepamul, poate fi administrat pentru a trata convulsiile dacă este suspectat la 
persoana inconștientă. Efectele agenților nervoși și ale unor insecticide pot masca semnele motorii ale unei 
convulsii.

IMPORTANT: MEDIICII ȘI/SAU ALTUL PERSONAL MEDICAL CARE ASISTĂ VICTIMELE EVACUATE ALE 
AGENȚILOR NEROVIȘTII ȘI AL INTOXICAȚIILOR INSECTICIDE TREBUIE SĂ EVITE EXPUNEREA LA 
CONTAMINĂRI DIN HABRĂMÂNTUL VICTIMEI. DECONTAMINAREA AGRESIVĂ ȘI SIGURĂ SE 
RECOMANDĂ CU FOND.

Instrucțiuni pentru administrarea AtroPen®(vă rugăm să consultați doza specifică ilustratăInstrucțiuni de 
utilizare pentru ajutor personal și îngrijitorla sfârșitul acestui prospect):
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Avertisment: Se acordă AtroPen suplimentar®injecțiile din greșeală în absența unui agent nervos real 
sau a otrăvirii cu insecticid pot provoca o supradoză de atropină care ar putea duce la incapacitate 
temporară (incapacitatea de a merge corect, a vedea limpede sau a gândi limpede timp de câteva ore 
sau mai multe).
inclusiv moartea.

Pacienții cu boli cardiace pot fi expuși riscului de evenimente adverse grave,

CUM SE Aprovizionează

AtroPen®este furnizat în patru puteri. AtroPen®0,25 mg (NDC 11704-107-01), furnizează injecție cu 
atropină (atropină, 0,21 mg/0,3 ml), AtroPen®0,5 mg (NDC 11704-104-01) furnizează atropină 
injectabilă (atropină, 0,42 mg/0,7 ml), AtroPen®1 mg (NDC 11704-105-01) furnizează atropină 
injectabilă (atropină, 0,84 mg/0,7 ml) și AtroPen®2 mg (NDC 11704-106-01) furnizează atropină 
injectabilă (atropină, 1,67 mg/0,7 ml) în soluție sterilă pentru injecție intramusculară. AtroPen®este o 
unitate autonomă concepută pentru administrarea personală sau a îngrijitorului.

Magazin la 25°C (77°F); excursii permise la 15–30°C (59–86°F)
[vezi Temperatura camerei controlată USP]

A nu se îngheța. Protejați de lumină.

Produs de:
MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.

COLUMBIA, MD 21046

O filială deținută în totalitate de King Pharmaceuticals, Inc.
1-800-776-3637

0001166
Rev. 08/04

[NOTĂ PENTRU FIRMĂ: prospectul final al ambalajului ar trebui să includă o copie a foii de 
instrucțiuni „Auto-ajutor și Instrucțiuni de utilizare” ca „deschis” în această locație.]

- SFÂRŞIT-
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Instrucțiuni de utilizare pentru autoajutor și ajutor pentru îngrijitor.

URMAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNINUMAICÂND ESTE GATA SĂ ADMINISTRĂ ATROPINĂ

Pasul 1
UTILIZAȚI DOZA CORECTĂ

Adulți și copii cu o greutate de peste 90 de kg
(în general peste 10 ani)

2 mg AtroPen-

(ETICHETĂ VERDE)

Copii care cântăresc între 40 și 90 de livre
(în general între 4 și 10 ani)

1 mg AtroPen-

(ETICHETA ROSU INCHIS)

Copii care cântăresc între 15 și 40 de livre (în 
general, cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 4 ani)

0,5 mg AtroPen-

(ETICHETĂ ALBASTRĂ)

Bebelușii care cântăresc mai puțin de 15 lbs. (7 kg.)
(în general, mai puțin de șase luni) 

0,25 mg AtroPen-(GALBENETICHETA)

Pasul 2
CUNOAȘTE AGENTUL NERVIV ȘI INSECTICIDUL

SIMPTOME DE INtoxicare

Într-un mediu în care expunerea la agentul nervos (sau gazul nervos) sau la insecticid este cunoscută sau 
suspectată, următoarele sunt simptome ușoare și severe ale intoxicației cu agentul nervos.

Este posibil să nu aveți toate aceste simptome:
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Simptome ușoare Simptome SEVERE
• Vedere încețoșată și dureri de ochi

• Ochi înlăcrimați*

• curge nasul*
• Salivație crescută, cum ar fi 

salivarea bruscă*
• Strângere în piept sau dificultăți de 

respirație
• Tremurături pe tot corpul sau 

zvâcniri musculare
• Greață și vărsături
• Secreții involuntare (flegmă din 

plămâni/căile aeriene)

• Comportament ciudat sau confuz
• Dificultăți severe de respirație sau 

secreții severe din plămâni/căile aeriene
• Convulsii musculare severe și 

slăbiciune generală**
• urinare involuntară și 

defecare (fecale)*
• Convulsii
• Inconştienţă

Simptome la sugari și copii mici
* Aceste simptome sunt uneori observate la sugarii și copiii mici sănătoși. În această grupă de 

vârstă, aceste simptome sunt mai puțin sigure decât alte simptome enumerate. 
Simptomele trebuie luate în considerare în mod colectiv atunci când expunerea la agentul 
nervos sau la pesticide este cunoscută sau suspectată.

* * Sugarii pot deveni somnoroși sau inconștienți, mai degrabă cu slăbiciune 
musculară decât zvâcniri musculare, la scurt timp după expunerea la nervi 
sau pesticide.

Pasul 3
TRATAMENTUL SIMPTOMELOR UȘOARE

PRIMA DOZA:Oferiți un (1) AtroPen-dacă aveți două sau mai multe simptome Ușoare de 
expunere la gaze nervoase sau la insecticide.Căutați un ajutor și cereți-i să vă verifice dacă 
simptome continuă sau se agravează. Obțineți imediat asistență medicală.

DOZE SUPLIMENTARE:Două (2) AtroPen suplimentare-injecțiile administrate în succesiune 
rapidă sunt recomandate la 10 minute după primirea primului AtroPen-injecție dacă victima 
dezvoltă oricare dintreGRAVĂsimptomele enumerate mai sus. Dacă este posibil, o altă persoană 
decât victima ar trebui să administreze al doilea și al treilea AtroPen-injectii.

TRATAMENTUL SIMPTOMELOR SEVERE
Dacă se întâlnește o victimă care este fie inconștientă, fie are oricare dintreGRAVĂsimptomele 
enumerate mai sus, administrați imediattrei (3)AtroPen-injecții în coapsa laterală mijlocie a 
victimei în succesiune rapidă folosind AtroPen adecvat bazat pe greutate-doza.

AVERTISMENT: administrarea de AtroPen suplimentar-injecțiile din greșeală în absența unui agent nervos sau a 
otrăvirii cu insecticid pot provoca o supradoză de atropină care ar putea duce la incapacitate temporară 
(incapacitatea de a vedea clar sau de a merge corect timp de câteva sau mai multe ore). Pacienții cu boli 
cardiace pot fi expuși riscului de evenimente adverse grave, inclusiv deces.

Pasul 4

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A2 mg,
1 mg, și

0,5 mgATROPEN-
(Vezi mai jos instrucțiunile privind doza de 0,25 mg)
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(A) Fixați capătul canelat al manșonului de 
plastic în jos și peste capacul galben 
de siguranță. Scoateți AtroPen-

din manșonul de plastic.

Atenție: Nu puneți degetele pe 
vârful verde.

(B)Prindeți ferm AtroPen-cu vârful 
verde îndreptat în jos.

(C) Scoateți capacul galben de siguranță 
cu cealaltă mână.

Ajutor de sine Ajutor pentru îngrijitor (D) Țintește și împinge ferm vârful verde în 
jos (a 90°unghi) pe partea exterioară a 
coapsei. AtroPen-dispozitivul se va activa 
și va elibera medicamentul atunci când 
faceți acest lucru.Este bine să injectați 
prin îmbrăcăminte, dar asigurați-vă că 
buzunarele de la locul de injectare 
sunt goale.

Persoanele foarte slabe și copiii mici ar 
trebui să li se injecteze și în coapsă, dar 
înainte de a administra AtroPen-, 
strângeți coapsa pentru a oferi o zonă 
mai groasă pentru injectare.

Ajutor de sine Ajutor pentru îngrijitor

(E) Țineți auto-injectorul ferm în poziție timp de 
cel puțin 10 secunde pentru a permite 
injecția să se termine.

(F) Scoateți AtroPen-și masați locul 
injectării timp de câteva secunde.
Dacă acul nu este vizibil, verificați pentru a 
vă asigura că capacul galben de siguranță 
a fost scos și repetați pașii C și E, dar 
apăsați mai tare.
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(G) După utilizare, folosind o suprafață tare, îndoiți 
acul înapoi pe AtroPen-și fie fixați AtroPen 
utilizat-la îmbrăcămintea victimei sau arătaţi 
AtroPen-ul folosit-Auto-injectoare pentru 
prima persoană medicală pe care o vedeți. 
Acest lucru va permite personalului medical 
să vadă numărul și doza de AtroPen-Auto-
injectoare administrate. Mutați-vă imediat și 
pe persoana expusă departe de zona 
contaminată.

Încercați să găsiți ajutor medical.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A 0,25 MG
ATROPEN®

(A) Scoateți capacul de plastic al tubului 
galben și glisați AtroPen-din tub.

Atenție: Nu puneți degetele pe vârful verde.

(B) Prindeți ferm AtroPen-cu vârful negru 
îndreptat în jos.

(C) Scoateți capacul de siguranță gri cu cealaltă 
mână.

(D) Întindeți coapsa pentru a oferi o zonă mai groasă 
pentru injectare. Țintește și împinge ferm vârful 
negru în jos (un unghi de 90°) pe coapsa 
exterioară. AtroPen-dispozitivul se va activa și va 
elibera medicamentul atunci când faceți acest 
lucru.

(E) Țineți auto-injectorul ferm în poziție timp de cel 
puțin 10 secunde pentru a permite injecția să se 
termine.
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(F) Scoateți AtroPen-și masați locul injectării timp de 
câteva secunde. Dacă acul nu este vizibil, 
verificați pentru a vă asigura că capacul de 
siguranță gri a fost îndepărtat și repetați pașii 
D și E, dar apăsați mai tare.

(G) După utilizare, folosind o suprafață tare, îndoiți 
acul înapoi pe AtroPen-și fie fixați AtroPen 
utilizat-la îmbrăcămintea victimei sau arătaţi 
AtroPen-ul folosit-Auto-injectoare la 
următoarea persoană medicală pe care o 
vedeți. Acest lucru va permite personalului 
medical să vadă numărul și doza de AtroPen-

Auto-injectoare administrate. Mutați-vă 
imediat și pe persoana expusă departe de 
zona contaminată.

Solicitați ajutor medical suplimentar.

AtroPen-este o marcă înregistrată a 
Meridian Medical Technologies, Inc., 
Columbia, MD 21046
O filială deținută în totalitate de King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637
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