
AtroPen-
Auto-injektor

ATROPIN INJEKTION
Endast Rx

FÖR ANVÄNDNING ENDAST FÖR NERVEMEDEL OCH INSEKTIDSFÖRGIFTNING

VARNING! PRIMÄRSKYDD MOT EXPONERING FÖR KEMISKA NERVEMEDEL OCH 
INSEKTIDSFÖRGIFTNING ÄR ATT BÄRA SKYDDSPLAG, INKLUSIVE MASKER 
AVSÄTTADE SÄRSKILT FÖR DENNA ANVÄNDNING.

INDIVIDUER BÖR INTE ENBART LITTA PÅ ANTIDOT SOM ATROPIN OCH PRALIDOXIM FÖR ATT GER 
FULLSTÄNDIG SKYDD FRÅN KEMISKA NERVEMEDEL OCH INSEKTIDSFÖRGIFTNING.

SÖK OMEDELBART LÄKARE EFTER INJEKTION MED ATROPEN-.

EN STERIL LÖSNING ENDAST FÖR INTRAMUSKULÄR ANVÄNDNING

BESKRIVNING
Varje förfylld autoinjektor ger en dos av motgiften atropin i en fristående enhet, speciellt 
utformad för administrering av egen eller vårdgivare. Fyra styrkor hos AtroPen-är tillgängliga; 
de är AtroPen-0,25, AtroPen-0,5 mg, AtroPen-1 mg och AtroPen-2 mg.

När AtroPen är aktiverad-0,25 mg ger 0,21 mg atropinbas (motsvarande 0,25 mg 
atropinsulfat). AtroPen-0,25 mg ger 0,3 ml steril pyrogenfri lösning innehållande 
citratbuffert, natriumklorid och vatten för injektion. pH-intervallet är 4,0 – 5,0.

När AtroPen är aktiverad-0,5 mg ger 0,42 mg atropinbas (motsvarande 0,5 mg 
atropinsulfat), AtroPen-1 mg ger 0,84 mg atropinbas (motsvarande 1 mg atropinsulfat) 
och AtroPen-2 mg ger 1,67 mg atropinbas (motsvarande 2 mg atropinsulfat). Varje 0,5 
mg, 1 mg och 2 mg AtroPen-levererar atropin i 0,7 ml steril pyrogenfri lösning 
innehållande glycerin, fenol, citratbuffert och vatten för injektion. pH-intervallet är 4,0–
5,0.

Efter AtroPen-Auto-Injector har aktiverats, den tomma behållaren ska kasseras på rätt sätt (se
DOSERING OCH ADMINISTRERING). Den kan inte fyllas på igen och den utskjutande nålen kan 
inte dras tillbaka.

Atropin, ett antikolinergt medel (muskarinantagonist), förekommer som vita kristaller, vanligtvis 
nålliknande, eller som ett vitt, kristallint pulver. Det är mycket lösligt i vatten med en molekylvikt på 
289,38. Atropin, en naturligt förekommande belladonnaalkaloid, är en racemisk blandning av lika 
delar av d- och l-hyoscyamin, vars aktivitet nästan helt beror på läkemedlets levo-isomer.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

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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Kemiskt betecknas atropin som 1H,5H-Tropan-3-ol (±)-tropat. Dess empiriska formel är C17H23

NEJ3och dess strukturformel är:

KLINISK FARMAKOLOGI

Handlingsmekanism:

Atropin klassificeras vanligtvis som ett antikolinergiskt eller antiparasympatiskt (parasympatiskt) 
läkemedel. Mer exakt benämns det emellertid ett antimuskarint medel eftersom det motverkar de 
muskarinliknande verkningarna av acetylkolin och andra kolinestrar.

Atropin hämmar de muskarina effekterna av acetylkolin på strukturer som innerveras 
av postganglioniska kolinerga nerver och på glatta muskler, som svarar på endogent 
acetylkolin men inte är så innerverade. Som med andra antimuskarina medel är den 
huvudsakliga verkan av atropin en kompetitiv eller överkomlig antagonism, som kan 
övervinnas genom att öka koncentrationen av acetylkolin vid receptorställena i 
effektororganet (t.ex. genom att använda antikolinesterasmedel, som hämmar den 
enzymatiska förstörelsen av acetylkolin). ). De receptorer som antagoniseras av atropin 
är de perifera strukturerna som stimuleras eller hämmas av muskarin (dvs exokrina 
körtlar och glatt- och hjärtmuskel). Svar på postganglionisk kolinerg nervstimulering 
kan också hämmas av atropin,

Farmakodynamik:

Atropin minskar sekret i munnen och luftvägarna, lindrar sammandragningar och spasmer i 
andningsvägarna och kan minska andningsförlamningen, som är ett resultat av effekterna av det 
toxiska medlet på centrala nervsystemet. Atropin-inducerad parasympatisk hämning kan föregås av 
en övergående fas av stimulering, särskilt på hjärtat där små doser först bromsar hastigheten innan 
karakteristisk takykardi utvecklas på grund av förlamning av vagalkontroll. Även om mild vagal 
excitation förekommer, är den ökade andningsfrekvensen och ibland ökat andningsdjup som 
produceras av atropin mer troligt resultatet av bronkiolär dilatation. Följaktligen är atropin ett 
opålitligt andningsstimulerande medel och stora eller upprepade doser kan dämpa andningen.

Adekvata doser av atropin avskaffar olika typer av reflexvagal hjärtbromsning eller asystoli. Läkemedlet 
förhindrar eller avskaffar också bradykardi eller asystoli som produceras genom injektion av kolinestrar, 
antikolinesterasmedel eller andra parasympatomimetiska läkemedel och hjärtstillestånd som orsakas av 
stimulering av vagus. Atropin kan också minska graden av partiell hjärtblockering när vagal aktivitet är 
en etiologisk faktor. Hos vissa individer med fullständigt hjärtblock kan den
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idioventrikulär hastighet kan accelereras av atropin; i andra är kursen stabiliserad. Ibland 
kan en stor dos orsaka atrioventrikulär (AV) blockering och nodal rytm.

Atropin i kliniska doser motverkar den perifera dilatationen och abrupt blodtryckssänkning 
som produceras av kolinestrar. Men när det ges av sig självt utövar atropin ingen slående eller 
enhetlig effekt på blodkärl eller blodtryck. Systemiska doser höjer något systoliskt och sänker 
det diastoliska trycket och kan ge betydande postural hypotoni. Sådana doser ökar också 
hjärtminutvolymen något och minskar det centrala ventrycket. Ibland vidgar terapeutiska 
doser kutana blodkärl, särskilt i "rodnadsområdet" (atropin-rodnad), och kan orsaka 
atropin-"feber" på grund av dämpning av svettkörtelaktivitet, särskilt hos spädbarn och små 
barn.

Farmakokinetik:

Atropin absorberas snabbt och väl efter intramuskulär administrering. Atropin 
försvinner snabbt från blodet och distribueras i olika kroppsvävnader och vätskor. 
Mycket av läkemedlet förstörs av enzymatisk hydrolys, särskilt i levern; från 13 till 50 % 
utsöndras oförändrat i urinen. Spår finns i olika sekret, inklusive mjölk. Atropin 
passerar lätt placentabarriären och går in i fostrets cirkulation.

Den ungefärliga Cmaxav atropin efter 1,67 mg atropin givet intramuskulärt till vuxna med 2 mg 
AtroPen-leveranssystemet var 9,6 ± 1,5 (medelvärde ± SEM) ng/ml. Den genomsnittliga Tmaxvar 3 
minuter. Den T½av intravenöst atropin hos pediatriska personer under 2 år är 6,9 ± 3,3 (medelvärde 
± SD) timmar; hos barn över 2 år, T½är 2,5 ± 1,2 (medelvärde ± SD) timmar; hos vuxna 16–58 år är T½

är 3,0 ± 0,9 (medelvärde ± SD) timmar; hos geriatriska patienter 65–75 år är det 10,0 ± 7,3 
(medelvärde ± SD) timmar. Proteinbindningen av atropin är 14 till 22 % i plasma. Det finns 
könsskillnader i farmakokinetiken för atropin.
män.
män.

AUC(0-inf)och Cmaxvar 15 % högre hos kvinnor än
Halveringstiden för atropin är något kortare (cirka 20 minuter) hos kvinnor än

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

AtroPen-Auto-Injector är indicerat för behandling av förgiftning med känsliga 
organofosforhaltiga nervämnen med kolinesterasaktivitet såväl som organofosfor- eller 
karbamatinsekticider.AtroPen Auto-Injector ska användas av personer som har fått 
adekvat utbildning i att känna igen och behandla nervgift eller insekticidförgiftning.
Pralidoximklorid kan fungera som ett viktigt komplement till atropinbehandling.

AtroPen-är avsedd som en initial behandling av de muskarina symtomen på insekticid- 
eller nervgiftsförgiftningar (vanligtvis andningssvårigheter på grund av ökat sekret); 
definitiv medicinsk vård bör omedelbart sökas.AtroPen-Auto-Injector ska administreras så 
snart symtom på organofosfor- eller karbamatförgiftning uppträder (vanligtvis tårbildning, 
överdriven oral sekretion, väsande andning, muskelfascikulationer etc.) Vid måttlig till svår 
förgiftning, administrering av mer än en AtroPen-kan behövas tills atropinisering uppnås 
(rodnad, mydriasis, takykardi, torrhet i mun och näsa). (SerDOSERING OCH ADMINISTRERING) 
Vid svåra förgiftningar kan det också vara önskvärt att samtidigt administrera ett antikonvulsivt 
läkemedel om anfall misstänks hos den medvetslösa individen



NDA 17-106/S-032 Bilaga Sida 4

eftersom det klassiska tonisk-kloniska rycket kanske inte är uppenbart på grund av giftets effekter. Vid 
förgiftningar på grund av organofosforhaltiga nervämnen och insekticider kan det också vara till hjälp att 
samtidigt administrera en kolinesterasreaktivator såsom pralidoximklorid.

KONTRAINDIKATIONER

Inför livshotande förgiftning av organofosforhaltiga nervämnen och insekticider finns det inga 
absoluta kontraindikationer för användning av atropin (seVARNINGAR).

VARNINGAR

VARNING! PRIMÄRSKYDD MOT EXPONERING FÖR KEMISKA NERVEMEDEL OCH 
INSEKTIDSFÖRGIFTNING ÄR ATT BÄRA SKYDDSPLAG, INKLUSIVE MASKER 
AVSÄTTADE SÄRSKILT FÖR DENNA ANVÄNDNING.

INDIVIDUER BÖR INTE ENBART LITTA PÅ ANTIDOT SOM ATROPIN OCH PRALIDOXIM FÖR ATT GER 
FULLSTÄNDIG SKYDD FRÅN KEMISKA NERVEMEDEL OCH INSEKTIDSFÖRGIFTNING.

Patienter som tidigare haft anafylaktiska reaktioner på atropin och som har milda symtom på 
organofosfor- eller nervgiftsförgiftning bör inte behandlas utan adekvat medicinsk 
övervakning.

Medan AtroPen-kan administreras till alla individer med en livshotande exponering för 
organofosforhaltiga nervämnen och insekticider, bör det administreras med extrem 
försiktighet till individer med följande störningar när symptomen på nervgiftsförgiftning är 
mindre allvarliga: individer som är överkänsliga mot någon komponent av produkten, 
störningar i hjärtrytmen såsom förmaksfladder, svår trångvinkelglaukom, pylorusstenos, 
prostatahypertrofi, signifikant njurinsufficiens eller en nyligen genomförd hjärtinfarkt.

Mer än en dos atropin (AtroPen-Auto-injector) kan vara nödvändigt initialt, särskilt när 
exponeringen är massiv eller symtomen är allvarliga. Hdock bör inte mer än tre doser 
administreras om inte under övervakning av utbildad medicinsk personal.Höga doser av 
atropin kan behövas i många timmar efter exponering för hög dos för att upprätthålla 
atropinisering. (SerDOSERING OCH ADMINISTRERING.)

Barn och äldre kan vara mer mottagliga för de farmakologiska effekterna av atropin.

Allvarliga andningssvårigheter kräver konstgjord andning utöver användningen av atropin eftersom 
atropin inte är pålitligt för att vända svagheten eller förlamningen av andningsmusklerna.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Allmän:Det desperata tillståndet hos den organofosforförgiftade individen kommer i allmänhet att maskera 
sådana mindre tecken och symtom på atropinbehandling som har noterats hos normala försökspersoner.
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Atropin bör användas med försiktighet till personer med hjärtsjukdom. Konventionella 
systemiska doser kan utlösa akut glaukom hos känsliga individer, omvandla partiell 
pylorusstenos till fullständig pylorusobstruktion, utlösa urinretention hos individer med 
prostatahypertrofi, eller orsaka inspisning av bronkialsekret och bildning av farliga 
trögflytande proppar hos individer med kronisk lungsjukdom.

Laboratorietester:Behandling av organofosforhaltigt nervgift och insekticidförgiftning 
bör inledas utan att vänta på resultaten av laboratorietester. Röda blodkroppar och 
plasmakolinesteras och paranitrofenolmätningar i urin (vid parationexponering) kan vara 
till hjälp för att bekräfta diagnosen och följa sjukdomsförloppet. En minskning av 
kolinesteraskoncentrationen i röda blodkroppar till under 50 % av det normala har endast 
setts vid organofosforesterförgiftning.

Information för patienter:Lämpliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att användarna förstår 
indikationerna för och användningen av AtroPen-, inklusive genomgång av symtom på förgiftning och 
användning av AtroPen-(serDOSERING OCH ADMINISTRERING).

Läkemedelsinteraktioner:När atropin och pralidoxim används tillsammans kan tecknen på 
atropinisering (rodnad, mydriasis, takykardi, torrhet i mun och näsa) uppträda tidigare än vad man 
kan förvänta sig än när atropin används ensamt eftersom pralidoxim kan förstärka effekten av 
atropin.

Följande försiktighetsåtgärder bör beaktas vid behandling av antikolinesterasförgiftning även 
om de inte har direkt inverkan på användningen av atropin och pralidoxim. Eftersom 
barbiturater förstärks av antikolinesteraserna bör de användas med försiktighet vid 
behandling av kramper.

Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet:Inga rapporter om potentialen hos atropin 
för karcinogenes, mutagenes eller försämring av fertilitet har publicerats i litteraturen. 
Eftersom atropin endast är indicerat för kortvarig akut användning har inga undersökningar av 
dessa aspekter utförts.

Graviditet: Fosterskadliga effekter – Graviditetskategori C:Adekvata reproduktionsstudier på djur har 
inte utförts med atropin. Det är inte känt om atropin kan orsaka fosterskador när det administreras till en 
gravid kvinna eller om dessa medel kan påverka reproduktionsförmågan. Atropin ska endast 
administreras till en gravid kvinna om det är absolut nödvändigt.

Ammande mödrar:Atropin finns i bröstmjölk i spårmängder. Försiktighet bör iakttas 
när atropin ges till en ammande kvinna.

Pediatrisk användning:En genomgång av publicerad litteratur stöder säkerheten och effektiviteten 
av atropin vid organofosfat-insekticidförgiftning i alla pediatriska åldersgrupper. Startdosen är 0,05 
mg/kg im var 5:e till 20:e minut efter behov för att ge fullständig atropinisering. (ser NEGATIVA 
REAKTIONERochDOSERING OCH ADMINISTRERINGavsnitt)
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Geriatrisk användning:I allmänhet bör dosval för en äldre individ vara försiktigt, vanligtvis med början i den 
nedre delen av doseringsintervallet, vilket återspeglar den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller 
hjärtfunktion, och av samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling.

NEGATIVA REAKTIONER

Mild till måttlig smärta kan upplevas på injektionsstället.

De stora och vanligaste biverkningarna av atropin kan tillskrivas dess antimuskarina verkan. 
Dessa inkluderar torrhet i munnen, dimsyn, fotofobi, förvirring, huvudvärk, yrsel, takykardi, 
hjärtklappning, rodnad, tveksamhet eller retention i urinen, förstoppning, utspänd buk, 
illamående, kräkningar, förlust av libido och impotens. Anhidros kan orsaka värmeintolerans 
och försämring av temperaturregleringen, särskilt i en het miljö. Större eller toxiska doser kan 
ge sådana centrala effekter som rastlöshet, tremor, trötthet, rörelsesvårigheter, delirium, följt 
av hallucinationer, depression och i slutändan märgförlamning och död. Stora doser kan också 
leda till cirkulationskollaps. I sådana fall sjunker blodtrycket och dödsfall på grund av 
andningssvikt kan inträffa efter förlamning och koma. Överkänslighetsreaktioner kommer 
ibland att inträffa med atropin: dessa ses vanligtvis som hudutslag, ibland övergår till 
exfoliering. Biverkningar som ses inom pediatrik liknar de som inträffar hos vuxna patienter, 
även om besvär från centrala nervsystemet ofta ses tidigare och vid lägre doser.

När atropin och pralidoxim används tillsammans kan tecknen på atropinisering uppträda 
tidigare än vad som kan förväntas än när atropin används ensamt. Detta gäller särskilt om 
den totala dosen av atropin har varit stor och administreringen av pralidoxim har 
försenats. Upphetsning och maniskt beteende omedelbart efter medvetandet har 
rapporterats i flera fall. Liknande beteende har dock inträffat i fall av 
organofosfatförgiftning som inte behandlats med pralidoxim.

Amitai et el (JAMA 1990) utvärderade säkerheten för AtroPen-0,5 mg, 1 mg och 2 mg i en 
fallserie med 240 barn som fick AtroPen-olämpligt (dvs ingen exponering för nervgift) under 
Gulfkrigsperioden 1990. Totalt sett följde svårighetsgraden av atropinisering en icke-linjär 
korrelation med dos. Uppskattade doser upp till 0,045 mg/kg gav inga tecken på 
atropinisering. Uppskattade doser mellan 0,045 mg/kg till 0,175 mg/kg och till och med högre 
än 0,175 mg/kg var associerade med milda respektive svåra effekter. Den faktiska dosen som 
barn fått kan ha varit betydligt lägre än beräknat eftersom ofullständig injektion i många fall 
misstänktes. Oavsett vilket var de rapporterade biverkningarna i allmänhet milda och 
självbegränsande. Få barn krävde sjukhusvård. Biverkningar som rapporterades var vidgade 
pupiller (43 %), takykardi (39 %), torra hinnor (35 %), rodnad hud (20 %), temperatur 37,8 ° C 
eller 100 ° F (4 %) och neurologiska avvikelser (5 %) . Det fanns också lokal smärta och svullnad. 
Hos 91 barn med EKG noterades inga avvikelser förutom sinustakykardi; 22 barn hade svår 
takykardi på 160-190 bpm.
förvirring, letargi och ataxi.

Neurologiska avvikelser bestod av irritabilitet, agitation,

Följande biverkningar har rapporterats i publicerad litteratur för atropin hos både vuxna 
och barn:
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Kardiovaskulär:Sinustakykardi, supraventrikulär takykardi, junctional takykardi, ventrikulär 
takykardi, bradykardi, hjärtklappning, ventrikulär arytmi, ventrikulärt fladder, ventrikulärt 
flimmer, förmaksarytmi, förmaksflimmer, förmaksflimmer, förmaksflimmer, 
förmakssammandragning, bestolats extraventriella bestolats, bestolats extraventriella 
bestolats, bestolats extraventrikel , supraventrikulär extrasystol, asystoli, hjärtsynkope, 
förlängning av sinusknutans återhämtningstid, hjärtdilatation, vänsterkammarsvikt, 
hjärtinfarkt, intermittent nodalrytm (ingen P-våg), förlängd P-våg, förkortat PR-segment, R 
on T-förkortat fenomen, varaktighet, utvidgning och tillplattad QRS-komplex, förlängt QT-
intervall, utplattning av T-våg, repolarisationsavvikelser, förändrade ST-T-vågor, retrograd 
ledning, transient AV-dissociation,ökat blodtryck, sänkt blodtryck, labilt blodtryck, svaga 
eller opartiska perifera pulser.

Öga:Mydriasis, suddig syn, pupiller som reagerar dåligt på ljus, fotofobi, minskad 
kontrastkänslighet, minskad synskärpa, minskad ackommodation, cykloplegi, skelning, 
heterofori, cyklofori, glaukom med akut vinkelstängning, konjunktivit, keratokonjunktivit sicca, 
torrhet, ögontorrhet, ögontorrhet konjunktiva, irriterade ögon, skorpa på ögonlocket, blefarit.

Gastrointestinala:Illamående, buksmärtor, paralytisk ileus, minskade tarmljud, utspänd 
buk, kräkningar, försenad magtömning, minskad matupptagning, dysfagi.

Allmän:Hyperpyrexi, letargi, somnolens, bröstsmärtor, överdriven törst, svaghet, synkope, sömnlöshet, 
tungtuggande, uttorkning, värmekänsla, reaktion på injektionsstället.

Immunologiska:Anafylaktisk reaktion.

Särskilda utredningar:Leukocytos, hyponatremi, förhöjd BUN, förhöjt hemoglobin, 
förhöjda erytrocyter, lågt hemoglobin, hypoglykemi, hyperglykemi, hypokalemi, ökad 
fotografisk stimulering på EEG, tecken på dåsighet på EEG, alfavågor på EEG, alfavågor 
(EEG) blockerade vid öppning ögon.

Metabolisk:Underlåtenhet att mata.

Centrala nervsystemet:Ataxi, hallucinationer (visuella eller aurala), kramper (vanligtvis 
toniska kloniska), onormala rörelser, koma, förvirring, stupor, yrsel, minnesförlust, 
huvudvärk, minskade senreflexer, hyperreflexi, muskelryckningar, opistotnos, Babinskis 
reflex/Chaddocktoni, hyperreflex, dysmetri, muskelklonus, känsla av berusning, 
koncentrationssvårigheter, svindel, dysartri.

Psykiatrisk:Agitation, rastlöshet, delirium, paranoia, ångest, psykiska störningar, mani, 
tillbakadraget beteende, beteendeförändringar.

Genitourinära:Miktionssvårigheter, brådskande urin utspänd urinblåsa, urinretention, 
sängvätning.

Lung:Takypné, långsam andning, ytlig andning, andningssvårigheter, ansträngd 
andning, inspiratorisk stridor, laryngit, laryngospasm, lungödem, andningssvikt, 
subkostal recession.
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Dermatologiska:Torra slemhinnor, torr varm hud, rodnad hud, orala lesioner, dermatit, petekier, 
makulautslag papulära utslag, makulopapulära utslag, scarlatiniforma utslag, erytematösa utslag, 
svettig/fuktig hud, kall hud, cyanoserad hud, salivutsöndring.

DROGSMIBRUK OCH BEROENDE

Atropin har ingen känd potential för beroende.

ÖVERDOSERING

Symtom:

Allvarlig överdosering med atropin kännetecknas av utbredd förlamning av 
parasympatiskt innerverade organ. Torra slemhinnor, vitt vidgade och icke-responsiva 
pupiller, takykardi, feber och hudrodnad är särskilt framträdande, liksom mentala och 
neurologiska symtom. Desorientering, mani, hallucinationer, gångstörningar och 
symtom kan vara i 48 timmar eller längre. I fall av allvarlig förgiftning kan 
andningsdepression, koma, cirkulationskollaps och dödsfall inträffa.

Den dödliga dosen av atropin är inte känd. Vid behandling av organofosforförgiftning har 
kumulativa doser på cirka 2300-3300 mg eller mer administrerats under flera dagar till 4-5 veckor. 
Hos barn rapporterar medicinsk litteratur publicerad före 1951 fyra dödsfall, alla hos patienter i 
åldern 10 månader till 3 år, och alla associerade med atropin ögondroppar eller salva. Totala 
uppskattade oftalmiska doser var 1,6, 2, 4 och 18 mg givet som engångsdos (2 mg) eller under 1-2 
dagar. Genomgång av aktuell publicerad litteratur sedan 1950 identifierade inga pediatriska 
dödsfall associerade med atropin. De få dödsfallen hos vuxna sågs i allmänhet vid användning av 
typiska kliniska doser av atropin, ofta i samband med bradykardi i samband med en akut 
hjärtinfarkt.

Med en så låg dos som 0,5 mg kan oönskade symtom eller svar på överdosering uppstå. Dessa 
ökar i svårighetsgrad och omfattning med större doser av läkemedlet (spänning, 
hallucinationer, delirium och koma). Extrem hypertermi hos en nyfödd har rapporterats med så 
lite som 0,065 mg oralt. I närvaro av organofosforförgiftning verkar dock mycket högre doser 
av atropin tolereras och krävs för optimal terapi.

Behandling:

Understödjande behandling bör ges enligt indikation. Om andningen är deprimerad är 
konstgjord andning med syre nödvändig. Ispåsar, alkoholsvampar eller en hypotermifilt 
kan behövas för att minska febern, särskilt hos barn. Kateterisering kan vara nödvändig 
om urinretention inträffar. Eftersom eliminering av atropin sker genom njuren måste 
produktionen bibehållas och ökas om möjligt, dock har dialys inte visat sig vara till hjälp vid 
överdossituationer. Intravenösa vätskor kan vara indikerade. På grund av den drabbades 
fotofobi bör rummet mörkas.
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Vid toxisk överdosering kan kortverkande barbiturat eller diazepam ges efter behov för att 
kontrollera påtaglig upphetsning och kramper. Stora doser för sedering bör undvikas eftersom 
central depressiv verkan kan sammanfalla med depressionen som inträffar sent i atropinförgiftning. 
Centralstimulerande medel rekommenderas inte. Fysiostigmin, givet som atropinmotgift genom 
långsam intravenös injektion av 1 till 4 mg (0,5 till 1,0 mg hos barn), eliminerar snabbt delirium och 
koma orsakade av stora doser atropin i de flesta situationer. Eftersom fysostigmin har en kort 
verkningstid kan patienten återigen hamna i koma efter en eller två timmar och upprepade doser 
kommer sannolikt att krävas. Neostigmin, pilokarpin och metakolin är till liten nytta, eftersom de 
inte penetrerar blod-hjärnbarriären.

DOSERING OCH ADMINISTRERING

VARNING!
NERVEMEDEL OCH INSEKTIDSFÖRGIFTNING ÄR ATT BÄRA SKYDDSPLAG, INKLUSIVE 
MASKER, SÄRSKILT UTFORMAD FÖR DENNA ANVÄNDNING.

PRIMÄRSKYDD MOT EXPONERING FÖR KEMISKA

INDIVIDUER BÖR INTE FÖRTRO ENDAST PÅ TILLGÄNGLIGHETEN AV ANTIDOT SOM 
ATROPIN OCH PRALIDOXIM FÖR ATT GER FULLSTÄNDIG SKYDD FRÅN KEMISKA 
NERVEMEDEL OCH INSEKTIDSFÖRgiftning.

Omedelbar evakuering från den förorenade miljön är väsentlig. Dekontaminering av den 
förgiftade individen bör ske så snart som möjligt.

AtroPen-Auto-Injector är indicerat för behandling av förgiftning med känsliga 
organofosforhaltiga nervämnen med kolinesterasaktivitet såväl som organofosfor- eller 
karbamatinsekticider.AtroPen-Auto-Injector ska användas av personer som har fått 
adekvat utbildning i att känna igen och behandla nervgift eller insekticidförgiftning.
Pralidoximklorid kan fungera som ett viktigt komplement till atropinbehandling.

AtroPen-är avsedd som en initial behandling av de muskarina symtomen på insekticid- 
eller nervgiftsförgiftningar (vanligtvis andningssvårigheter på grund av ökat sekret); 
definitiv medicinsk vård bör omedelbart sökas.AtroPen-Auto-Injector ska administreras så 
snart symtom på organofosfor- eller karbamatförgiftning uppträder (vanligtvis tårbildning, 
överdriven oral sekretion, väsande andning, muskelfascikulationer etc.) Vid måttlig till svår 
förgiftning, administrering av mer än en AtroPen-kan behövas tills atropinisering uppnås 
(rodnad, mydriasis, takykardi, torrhet i mun och näsa). Vid svåra förgiftningar kan det också 
vara önskvärt att samtidigt administrera ett antikonvulsivt läkemedel om anfall misstänks hos 
den medvetslösa individen eftersom det klassiska tonisk-kloniska rycket kanske inte är 
uppenbart på grund av giftets effekter. Vid förgiftningar på grund av organofosforhaltiga 
nervämnen och insekticider kan det också vara till hjälp att samtidigt administrera en 
kolinesterasreaktivator såsom pralidoximklorid.

Det rekommenderas atttre (3) AtroPen-Auto-injektorer är tillgängliga för användning på varje 
person som löper risk för nervgift eller organofosfat insekticid förgiftning; en (1) för milda 
symtom plus två (2) till för svåra symtom enligt beskrivningen nedan. Högst tre (3) AtroPen-

injektioner ska användas om inte patienten står under övervakning av en utbildad läkare
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leverantör. Olika dosstyrkor av AtroPen-är tillgängliga beroende på mottagarens ålder och 
vikt.

• Vuxna och barn som väger över 90 lbs (41 kg)
(vanligen över 10 år)

AtroPen®2 mg (grön)

• Barn som väger 40 lbs till 90 lbs (18 - 41 kg)
(vanligtvis 4 till 10 år)

AtroPen®1 mg (mörkröd)

• Barn som väger 15 lbs till 40 lbs (7 - 18 kg)
(vanligtvis 6 månader till 4 års ålder)

AtroPen®0,5 mg (blå)

• Spädbarn som väger mindre än 15 lbs (7 kg)
(vanligtvis yngre än 6 månader)

AtroPen®0,25 mg (gul)

Behandling av MILDA SYMPTOM:

En (1)AtroPen-rekommenderas om två eller flerMILDsymtom på exponering för nervgas (nervgas) 
eller insekticid uppträder i situationer där exponering är känd eller misstänkt.

Två (2)ytterligare AtroPen®Injektioner som ges i snabb följd rekommenderas 10 minuter efter att 
ha fått den första AtroPen®injektion om offret utvecklar någon av deSVÅRsymtom som anges 
nedan. Om möjligt bör en annan person än offret administrera den andra och tredje AtroPen®

injektioner.

Behandling av ALLVARLIGA SYMPTOM:

Om ett offer påträffas som antingen är medvetslös eller har något avSVÅRsymtom som 
anges nedan, administrera omedelbarttre (3)AtroPen®injektioner i offrets midlaterala lår i 
snabb följd med hjälp av lämplig viktbaserad AtroPen®dos.

MILDA SYMPTOM exponering för nervämnen eller insekticider inkluderar följande:
- Suddig syn, mios
- Överdriven oförklarlig tårögda*
- Överdriven oförklarlig rinnande näsa*
- Ökad salivutsöndring som plötslig oförklarlig överdriven dregling*
- Tryck över bröstet eller andningssvårigheter
- Skakningar i hela kroppen eller muskelryckningar
- Illamående och/eller kräkningar
- Oförklarlig väsande andning eller hosta
- Akut uppkomst av magkramper
- Takykardi eller bradykardi

ALLVARLIGA SYMPTOM exponering för nervgift eller insekticider inkluderar följande:
- Konstigt eller förvirrat beteende
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- Allvarliga andningssvårigheter eller allvarliga sekret från dina lungor/luftvägar
- Allvarliga muskelryckningar och allmän svaghet**
- Ofrivillig urinering och avföring (avföring)*
- Kramper
- Medvetslöshet

* Dessa symtom observeras ibland hos friska spädbarn och småbarn. I denna åldersgrupp är 
dessa symtom mindre tillförlitliga än andra listade symtom. Symtom måste övervägas 
kollektivt när exponering för nervgift eller bekämpningsmedel är känd eller misstänkt.

* * Spädbarn kan bli dåsiga eller medvetslösa, med muskelsvaghet snarare än muskelryckningar, strax 
efter exponering för nervämnen eller bekämpningsmedel.

Alla offer bör omedelbart evakueras från den förorenade miljön. Medicinsk hjälp bör 
omedelbart sökas. Skyddsmasker och skyddskläder ska användas när sådana finns. 
Dekontamineringsförfaranden bör vidtas så snart som möjligt. Om hudexponering har 
inträffat ska kläderna tas av och håret och huden tvättas noggrant med natriumbikarbonat 
eller alkohol så snart som möjligt.

Akutvård av den svårt förgiftade individen bör innefatta avlägsnande av orala och 
bronkiala sekret, upprätthållande av öppna luftvägar, tillskott av syre och, om nödvändigt, 
konstgjord ventilation. I allmänhet bör atropin inte användas förrän cyanos har 
övervunnits eftersom atropin kan ge kammarflimmer och eventuella kramper i närvaro av 
hypoxi.

Pralidoxim (om det används) är mest effektivt om det administreras omedelbart eller strax efter 
förgiftningen. I allmänhet uppnås lite om pralidoxim ges mer än 36 timmar efter avslutad 
exponering, såvida det inte är känt att giftet åldras långsamt eller återexponering är möjlig, såsom 
vid fördröjd fortsatt gastrointestinal absorption av intagna gifter. Dödliga återfall, som tros bero på 
fördröjd absorption, har rapporterats efter initial förbättring. Fortsatt administrering i flera dagar 
kan vara användbart för sådana patienter.

Noggrann övervakning av alla måttligt till allvarligt förgiftade patienter är indicerad i minst 48 till 72 
timmar.

Ett antikonvulsivt medel såsom diazepam kan administreras för att behandla kramper om det misstänks hos 
den medvetslösa individen. Effekterna av nervmedel och vissa insekticider kan maskera de motoriska tecknen 
på ett anfall.

VIKTIGT: LÄKARE OCH/ELLER ANNAN MEDICINSK PERSONAL SOM HJÄLPER EVAKUERADE OFFER FÖR 
NERVAGENDER OCH INSEKTIDSFÖRGIFTNING BÖR UNDVIKA ATT UTSÄTTA SIG SIG FÖR 
KONTAMINERING AV OFFRETS KLÄDER. AGGRESSIV OCH SÄKER SANERING FÖRESLAGS STARKT.

Instruktioner för administrering av AtroPen®(vänligen se den illustrerade dosspecifika
Bruksanvisning för självhjälp och vårdgivarei slutet av denna bipacksedel):
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Varning: Ge ytterligare AtroPen®injektioner av misstag i frånvaro av egentlig nervgift 
eller insekticidförgiftning kan orsaka en överdos av atropin som kan resultera i tillfällig 
funktionshinder (oförmåga att gå ordentligt, se klart eller tänka klart i flera eller flera 
timmar).
inklusive döden.

Patienter med hjärtsjukdom kan löpa risk för allvarliga biverkningar,

HUR LEVERERAS

AtroPen®levereras i fyra styrkor. AtroPen®0,25 mg (NDC 11704-107-01), ger Atropin 
Injection (atropin, 0,21 mg/0,3 ml), AtroPen®0,5 mg (NDC 11704-104-01) ger Atropin 
Injection (atropin, 0,42 mg/0,7 ml), AtroPen®1 mg (NDC 11704-105-01) ger Atropin 
Injection (atropin, 0,84 mg/0,7 ml) och AtroPen®2 mg (NDC 11704-106-01) ger Atropin 
Injection (atropin, 1,67 mg/0,7 ml) i steril lösning för intramuskulär injektion. AtroPen®

är en fristående enhet designad för administration av egen eller vårdgivare.

Butik kl 25°C (77°F); utflykter tillåtna till 15–30°C (59–86°F)
[se USP-kontrollerad rumstemperatur]

Undvik att frysa. Skydda från ljus.

Tillverkad av:
MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.

COLUMBIA, MD 21046

Ett helägt dotterbolag till King Pharmaceuticals, Inc.
1-800-776-3637

0001166
Rev. 08/04

[NOTE TO FIRM: The final package insert should include a copy of the “Self-Aid and Caregiver 
Directions for Use” instruction sheet as a “tear-off” in this location.]

– END–
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Self-Aid and Caregiver Aid Directions for Use.

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS ONLY WHEN READY TO ADMINISTER ATROPINE

Step 1
USE THE CORRECT DOSE

Adults and children weighing over 90 lbs
(generally over 10 years of age)

2 mg AtroPen-

(GREEN LABEL)

Children weighing 40 lbs to 90 lbs
(generally 4 to 10 years of age)

1 mg AtroPen-

(DARK RED LABEL)
Children weighing 15 lbs to 40 lbs 

(generally 6 months to 4 years of age)
0.5 mg AtroPen-

(BLUE LABEL)

Infants weighing less than 15 lbs. (7 kg.)
(generally less than six months of 

age) 0.25 mg AtroPen- (YELLOW LABEL)

Step 2
KNOW NERVE AGENT AND INSECTICIDE

POISONING SYMPTOMS

I en miljö där exponering för nervmedel (eller nervgas) eller insekticid är känd eller 
misstänkt, är följande milda och allvarliga symtom på nervgiftsförgiftning.

Du kanske inte har alla dessa symtom:
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MILDA symtom ALLVARLIGA symtom
• Suddig syn och ömma ögon
• Tårfyllda ögon*

• rinnande näsa*

• Ökad salivutsöndring som 
plötslig dregling*

• Tryck över bröstet eller 
andningssvårigheter

• Skakningar i hela kroppen eller 
muskelryckningar

• Illamående och kräkningar

• Ofrivilliga sekret (slem från 
dina lungor/luftvägar)

• Konstigt eller förvirrat beteende
• Allvarliga andningssvårigheter eller 

allvarliga sekret från dina lungor/luftvägar
• Allvarliga muskelryckningar och 

allmän svaghet**
• Ofrivillig urinering och 

avföring (avföring)*
• Kramper
• Medvetslöshet

Symtom hos spädbarn och småbarn
* Dessa symtom observeras ibland hos friska spädbarn och småbarn. I 

denna åldersgrupp är dessa symtom mindre tillförlitliga än andra listade 
symtom. Symtom måste övervägas kollektivt när exponering för nervgift 
eller bekämpningsmedel är känd eller misstänkt.

* * Spädbarn kan bli dåsiga eller medvetslösa, med muskelsvaghet snarare än 
muskelryckningar, strax efter exponering för nervämnen eller 
bekämpningsmedel.

Steg 3
BEHANDLING AV LINDA SYMPTOM

FÖRSTA DOS:Ge en (1) AtroPen-om du upplever två eller flera MILDA symtom på 
exponering för nervgas eller insekticid.Sök efter en hjälpare och låt dem kontrollera dig 
för fortsatta eller förvärrade symtom. Sök läkarvård omedelbart.

YTTERLIGARE DOSER:Två (2) ytterligare AtroPen-Injektioner som ges i snabb följd 
rekommenderas 10 minuter efter att ha fått den första AtroPen-injektion om offret 
utvecklar någon av deSVÅRsymtom som anges ovan. Om möjligt bör en annan person 
än offret administrera den andra och tredje AtroPen-injektioner.

BEHANDLING AV ALLVARLIGA SYMPTOM
Om ett offer påträffas som antingen är medvetslös eller har något avSVÅRsymtom 
som anges ovan, administrera omedelbarttre (3)AtroPen-injektioner i offrets 
midlaterala lår i snabb följd med hjälp av lämplig viktbaserad AtroPen-dos.

VARNING: Ge ytterligare AtroPen-Injektioner av misstag i frånvaro av nervgift eller 
insekticidförgiftning kan orsaka en överdos av atropin som kan leda till tillfällig 
funktionsnedsättning (oförmåga att se klart eller gå ordentligt i flera eller flera timmar). Patienter 
med hjärtsjukdom kan löpa risk för allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall.

Steg 4
BRUKSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV2 mg,

1 mg, och
0,5 mgATROPEN-

(Se nedan för 0,25 mg doseringsanvisningar)
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(A) Snäpp ner den räfflade änden av 
plasthylsan och över den gula 
säkerhetskåpan. Ta bort AtroPen-

från plasthylsan.

Varning: Placera inte fingrarna på den gröna 
spetsen.

(B)Ta ett stadigt tag i AtroPen-med den 
gröna spetsen nedåt.

(C) Dra av den gula säkerhetskåpan med 
din andra hand.

Självhjälp Vårdgivarehjälp (D) Rikta och tryck bestämt den gröna 
spetsen rakt ner (en 90°vinkel) mot 
det yttre låret. AtroPen-enheten 
kommer att aktiveras och leverera 
läkemedlet när du gör detta.Det är 
okej att injicera genom kläder men 
se till att fickorna på 
injektionsstället är tomma.

Mycket smala personer och små 
barn ska också injiceras i låret, 
men innan AtroPen ges-, hop ihop 
låret för att ge ett tjockare 
område för injektion.

Självhjälp Vårdgivarehjälp

(E) Håll autoinjektorn stadigt på plats i 
minst 10 sekunder för att tillåta 
injektionen att avslutas.

(F) Ta bort AtroPen-och massera 
injektionsstället i flera sekunder.
Om nålen inte är synlig, kontrollera att 
det gula säkerhetslocket har tagits bort 
och upprepa steg C och E, men tryck 
hårdare.
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(G) Efter användning, använd en hård yta, böj 
tillbaka nålen mot AtroPen-och antingen nåla 
den använda AtroPen-till offrets kläder eller 
visa den använda AtroPen-Auto-injektorer till 
den första medicinska personen du träffar. 
Detta gör att medicinsk personal kan se 
antalet och dosen av AtroPen-Auto-injektorer 
administreras. Flytta dig själv och den 
exponerade personen bort från det 
förorenade området omedelbart.

Försök att hitta medicinsk hjälp.

BRUKSANVISNING FÖR 0,25 MG
ATROPEN®

(A) Ta bort plastlocket från det gula röret och 
skjut AtroPen-från röret.

Varning: Placera inte fingrarna på den gröna spetsen.

(B) Ta ett stadigt tag i AtroPen-med den svarta 
spetsen nedåt.

(C) Dra av den grå säkerhetskåpan med din andra 
hand.

(D) Slå ihop låret för att ge ett tjockare område för 
injektion. Rikta och tryck bestämt den svarta 
spetsen rakt ner (90° vinkel) mot det yttre 
låret. AtroPen-enheten kommer att aktiveras 
och leverera läkemedlet när du gör detta.

(E) Håll autoinjektorn stadigt på plats i minst 10 
sekunder för att tillåta injektionen att 
avslutas.
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(F) Ta bort AtroPen-och massera 
injektionsstället i flera sekunder. Om 
nålen inte är synlig, kontrollera att det 
grå säkerhetslocket har tagits bort och 
upprepa steg D och E, men tryck hårdare.

(G) Efter användning, använd en hård yta, böj 
tillbaka nålen mot AtroPen-och antingen 
nåla den använda AtroPen-till offrets kläder 
eller visa den använda AtroPen-Auto-
injektorer till nästa medicinska person du 
träffar. Detta gör att medicinsk personal 
kan se antalet och dosen av AtroPen-Auto-
injektorer administreras. Flytta dig själv och 
den exponerade personen bort från det 
förorenade området omedelbart.

Sök ytterligare medicinsk hjälp.

AtroPen-är ett registrerat varumärke som 
tillhör Meridian Medical Technologies, Inc., 
Columbia, MD 21046
Ett helägt dotterbolag till King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637

Rev. 03/04


