
-أتروبين

تلقائيحاقن

األتروبينحقن

Rxفقط
فقطالحشرية بالمبيدات والتسمم األعصاب عامل في لالستخدام

هي الحشرية بالمبيدات والتسمم الكيميائية األعصاب لعوامل التعرض من األولية الحماية حذر!
االستخدام.لهذا خصيصاً المصممة األقنعة ذلك في بما الواقية المالبس ارتداء

عوامل من كاملة حماية لتوفير والبرادوكسيم األتروبين مثل الحيوية المضادات على وحدهم األفراد يعتمد أال يجب
الحشرية.بالمبيدات والتسمم الكيميائية األعصاب

.-بأتروبينالحقن بعد فوراً الطبية العناية اطلب

فقطالعضالت داخل لالستخدام معقم حل

وصف

خصيصاً مصممة بذاتها ، قائمة وحدة في ترياق األتروبين من جرعة مسبقاً مملوء ذاتي حاقن كل يوفر

مجم 0.5 -أتروبنAtroPen- ، 0.25هم تتوفر؛ -AtroPenمن قوة نقاط أربع الرعاية. لمقدم أو الذاتي لإلعطاء

مجم.AtroPen- 2و مجم 1 -أتروبين

كبريتات مجم 0.25 يكافئ ما (األتروبين قاعدة من مجم 0.21 يوزع مجم AtroPen- 0.25تنشيط يتم عندما

محلول على يحتوي البيروجين من خالي معقم محلول من مل 0.3 يوفر مجم 0.25 -أتروبين. )األتروبين

5.0.- 4.0 هو الهيدروجيني األس نطاق للحقن. وماء الصوديوم وكلوريد سيترات

كبريتات مجم 0.5 يعادل ما (األتروبين قاعدة من مجم 0.42 يوزع مجم AtroPen- 0.5تنشيط يتم عندما

و  )األتروبينكبريتات مجم 1 يعادل ما (األتروبين قاعدة من مجم 0.84 يوزع مجم AtroPen- 1 ، )األتروبين

AtroPen- 2 مجم ، 0.5 كل . )األتروبينسلفات من ملغ 2 يعادل ما (األتروبين قاعدة من ملغ 1.67 يوزع ملغ

على يحتوي البيروجين من خالي معقم محلول من مل 0.7 في األتروبين يسلم -أتروبينمجم 2 مجم ، 1

4.0-5.0.هو الهيدروجيني األس نطاق للحقن. والماء العازلة وسيترات والفينول الجلسرين

الجرعة انظر(صحيح بشكل الفارغة الحاوية من التخلص يجب التلقائي ، الحاقن تنشيط تم -AtroPenبعد
البارزة.اإلبرة سحب يمكن وال تعبئته ، إعادة يمكن ال . )االستعمالوطريقة

اإلبرة تشبه بيضاء ، بلورات شكل على  ، )مسكارينيمضاد (للكولين مضاد عامل وهو األتروبين ، يحدث

وهو األتروبين ، 289.38. الجزيئي وزنه ويبلغ الماء في الذوبان شديد وهو أبيض. بلوري كمسحوق أو عادة ً،

يعود والذي  ، hyoscyamine-lو - dمن متساوية أجزاء من راسيمي مزيج هو الطبيعي ، البالدونا قلويد

للدواء. levoأيزومر إلى تقريباً بالكامل نشاطه

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

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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حC17هي التجريبية صيغته . 1tropate( -±–ol ) -3Tropan-H  ، 5H أنه على األتروبين تحديد تم كيميائيا ،

هي:الهيكلية وصيغته 3رقم23

السريريةالصيدلة

العمل:آلية

. )الوديمحلول (الودي للطفيليات مضاد أو للكولين مضاد دواء أنه على شائع بشكل األتروبين يصُنف

كولين ألسيتيل بالمسكرين الشبيهة اإلجراءات يعاكس ألنه للمسكارين مضاد عامل عليه يطُلق أدق ، بتعبير

األخرى.الكولين وإسترات

الكولينية األعصاب بواسطة المعصبة الهياكل على كولين لألستيل المسكارينية التأثيرات األتروبين يثبط

معصبة ليست ولكنها الذاتية كولين لألسيتيل تستجيب التي الملساء ، العضالت وعلى للعقدة ، الالحقة

تنافسي عداء هو لألتروبين الرئيسي التأثير فإن للمسكارين ، المضادة األخرى العوامل مع الحال هو كما جداً.

مواقع في كولين األسيتيل تركيز زيادة طريق عن عليه التغلب يمكن والذي عليه ، التغلب يمكن أو

تمنع التي الكولينستراز ، مضادات عوامل باستخدام المثال ، سبيل على (المستجيب العضو مستقبالت

يتم التي المحيطية الهياكل هي األتروبين يعاديها التي المستقبالت .  )كولينلألسيتيل األنزيمي التدمير

األتروبين يثبط قد . )والقلبيةالملساء والعضالت اإلفرازية الغدد أي (المسكارين بواسطة تثبيطها أو تحفيزها

للعقدة.التالي الكوليني العصب لتحفيز االستجابات أيضاً

الدوائية:الديناميكا

التنفسية ، الممرات وتشنج انقباض من ويخفف التنفسية ، والممرات الفم في اإلفرازات من األتروبين يقلل

تثبيط يسبق قد المركزي. العصبي الجهاز على السام العامل تأثير عن الناتج التنفس شلل من يقلل وقد

الجرعات تبطئ حيث القلب على خاصة التحفيز ، من عابرة مرحلة األتروبين عن الناجم السمبتاوي الجهاز

الرغم على المبهم. العصب في التحكم شلل بسبب المميز القلب تسرع ظهور قبل المعدل من أوال ًالصغيرة

في األتروبين عن الناتج التنفس عمق وزيادة التنفس معدل زيادة أن إال خفيفة ، مبهم استثارة حدوث من

منبه هو األتروبين فإن ذلك ، على وبناء ًالهوائية. القصبات توسع نتيجة األرجح على يكونان األحيان بعض

التنفس.تثبيط إلى المتكررة أو الكبيرة الجرعات تؤدي وقد به موثوق غير تنفسي

االنقباض. توقف أو المبهمي االنعكاسي القلب تباطؤ من مختلفة أنواعاً تلغي األتروبين من الكافية الجرعات

عوامل أو الكولين ، إسترات حقن عن الناتج االنقباض توقف أو القلب بطء أيضاً يلغي أو الدواء يمنع

المبهم. تحفيز عن الناتجة القلبية والسكتة للباراسمبثومي ، المحاكية األدوية من غيرها أو الكولين مضادات

للمرض. مسبباً عامال ًالمبهم النشاط يكون عندما الجزئي القلب إحصار درجة من أيضاً األتروبين يقلل قد

فإنالكامل ، القلب إحصار من يعانون الذين األفراد بعض في
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قد األحيان ، بعض في المعدل. استقر أخرى ، حاالت في األتروبين ؛ طريق عن البطينات معدل تسريع يمكن

عقدي.وإيقاع  )(AVبطيني أذيني انسداد حدوث في كبيرة جرعة تتسبب

عن الناتج الدم ضغط في المفاجئ واالنخفاض المحيطي التوسيع السريرية الجرعات في األتروبين يقاوم

على موحداً أو مدهشاً تأثيراً يمارس ال فإنه بمفرده ، األتروبين يعُطى عندما ذلك ، ومع الكولين. استرات

الضغط وانخفاض االنقباضي الضغط من قليال ًتزيد الجهازية الجرعات الدم. ضغط أو الدموية األوعية

من طفيف بشكل أيضاً الجرعات هذه تزيد الوضعي. الدم ضغط انخفاض إلى تؤدي أن ويمكن االنبساطي

األوعية العالجية الجرعات توسع األحيان ، بعض في المركزي. الوريدي الضغط من وتقلل القلبي النتاج

تثبيط بسبب األتروبين  "حمى"تسبب وقد  ، )األتروبينتدفق  ("االحمرار"منطقة في خاصة الجلدية ، الدموية

الصغار.واألطفال الرضع عند خاصة العرقية الغدد نشاط

الدوائية:

في وينتشر الدم من بسرعة األتروبين يختفي العضلي. اإلعطاء بعد جيد وبشكل بسرعة األتروبين يمتص

في وخاصة األنزيمي ، المائي التحلل طريق عن الدواء من الكثير تدمير يتم الجسم. وسوائل أنسجة جميع

ذلك في بما مختلفة ، إفرازات في آثار على العثور تم تغيير. دون البول في يفرز 50٪ إلى 13 من الكبد.

للجنين.الدموية الدورة ويدخل المشيمة حاجز بسهولة األتروبين يعبر الحليب.

مجم 2 بواسطة للبالغين العضلي الحقن طريق عن يعطى أتروبين مجم 1.67 بعد األتروبين من األعلىCالتقريبي

من ½تدقائق. 3 كان األعلىTيعني مل.   /نانوغرام )SEM ±يعني (1.5  ±9.6 التسليم نظام كان -أتروبين

2 فوق األطفال في  ؛ )SD ±متوسط   (ساعة 3.3  ±6.9 هو عامين من أقل األطفال في الوريدي األتروبين

 ±يعني (ساعة 0.9  ±3.0 هو ½.Tفإن سنة ، 16-58 البالغين في ساعة ؛  )SD ±يعني (1.2  ±2.5 ½تسنة ،
SD( ساعة 7.3  ±10.0 سنة ، 65-75 الشيخوخة مرضى في  ؛)   متوسط± SD( . األتروبين ارتباط نسبة

لألتروبين.الدوائية الحرائك في الجنسين بين فروق توجد البالزما. في 22٪ إلى 14 هي بالبروتين

ذكور.

ذكور.

منهااإلناث في 15٪ بنسبة أعلى كانت األعلىجو inf(0-)بالقاهرةاألمريكية الجامعة

منهاإلناث في  )دقيقة20 حوالي (قليال ًأقصر األتروبين عمر نصف

واالستخداماالستطبابات

إنزيم نشاط لها حساسة عضوية فسفورية عصبية بعوامل التسمم لعالج التلقائي الحاقن إلى يشار -أتروبين

استخدام يجب الكربامات.أو العضوي الفوسفور على تحتوي التي الحشرية المبيدات وكذلك الكولينستريز
عامل على التعرف في مناسباً تدريباً تلقوا الذين األشخاص قبل من  AtroPenاألوتوماتيكي الحاقن

لعالج مهم مساعد كعامل البراليدوكسيم كلوريد يعمل قد ومعالجتهما.بالمبيدات التسمم أو األعصاب

األتروبين.

بعامل التسمم أو الحشرية للمبيدات المسكارينية لألعراض األولي العالج هو منه الغرض -أتروبين
طبية رعاية عن البحث يجب  ؛ )اإلفرازاتزيادة بسبب عام بشكل التنفس صعوبات (األعصاب

أو العضوي بالفوسفور التسمم أعراض ظهور بمجرد الذاتي الحاقن إعطاء يجب -أتروبينالفور.على نهائية

إلى المعتدل التسمم حاالت في  )إلخعضلي ، تحزمُّ صفير ، مفرطة ، فموية إفرازات تمزق ، عادة ً(الكاربامات

حدقة توسع احمرار ، (التأتروبين يتحقق حتى مطلوباً يكون قد -واحد AtroPenمن أكثر إعطاء الشديد ،

حاالت في  )االستعمالوطريقة الجرعة نرى(. )واألنفالفم جفاف القلب ، دقات انتظام عدم العين ،

حدوث في اشتبه إذا متزامن بشكل االختالج مضادات إعطاء أيضاً المرغوب من يكون قد الحاد ، التسمم

للوعيالفاقد الشخص لدى نوبة
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بسبب التسمم حاالت في السم. تأثيرات بسبب واضحاً يكون ال قد االرتجاجي الكالسيكي الرجيج ألن نظراً

منُشط إعطاء أيضاً المفيد من يكون قد الحشرية ، والمبيدات العضوية الفوسفورية األعصاب عوامل

البراليدوكسيم.كلوريد مثل متزامن بشكل الكولينستريز

موانع

ال الحشرية ، والمبيدات العضوية الفسفورية األعصاب بعوامل الحياة تهدد التي التسمم حاالت مواجهة في

.)تحذيراتانظر(األتروبين الستخدام مطلقة موانع توجد

تحذيرات

هي الحشرية بالمبيدات والتسمم الكيميائية األعصاب لعوامل التعرض من األولية الحماية حذر!
االستخدام.لهذا خصيصاً المصممة األقنعة ذلك في بما الواقية المالبس ارتداء

عوامل من كاملة حماية لتوفير والبرادوكسيم األتروبين مثل الحيوية المضادات على وحدهم األفراد يعتمد أال يجب
الحشرية.بالمبيدات والتسمم الكيميائية األعصاب

أعراض عليهم ظهرت والذين األتروبين تجاه سابقة تأقية تفاعالت من عانوا الذين المرضى معالجة ينبغي ال

كاف.ٍطبي إشراف دون األعصاب بعامل التسمم أو العضوي الفوسفور من خفيفة

األعصاب لعوامل للحياة المهددِّ التعرض من يعانون الذين األفراد لجميع إعطاؤه يمكن -AtroPenبينما

االضطرابات من يعانون الذين لألفراد شديد بحذر إعطاؤه يجب الحشرية ، والمبيدات العضوية الفوسفورية

تجاه الحساسية فرط من يعانون الذين األفراد حدة: أقل األعصاب بعامل التسمم أعراض تكون عندما التالية

تضيق الزاوية ، ضيق شديد زرق األذينية ، الرفرفة مثل القلب ضربات اضطرابات المنتج ، من مكون أي

مؤخراً.القلب عضلة احتشاء أو كبير ، كلوي قصور البروستاتا ، تضخم البواب ،

يكون عندما خاصة ًالبداية ، في ضرورياً  )التلقائيالحاقن -(AtroPenاألتروبين من واحدة جرعة من أكثر

تحت إال جرعات ثالث من أكثر إعطاء ينبغي ال ذلك ، ومع حشديدة. األعراض تكون أو كبيراً التعرض
التعرض بعد ساعات لعدة األتروبين من عالية لجرعات حاجة هناك تكون قد مدرب.طبي طاقم إشراف

.)االستعمالوطريقة الجرعة نرى(األتروبين. على للحفاظ عالية لجرعة

لألتروبين.الدوائية للتأثيرات عرضة أكثر السن وكبار األطفال يكون قد

يمكن ال حيث األتروبين استخدام إلى باإلضافة االصطناعي التنفس التنفس في الشديدة الصعوبة تتطلب

التنفسي.الجهاز عضالت شلل أو ضعف عكس في األتروبين على االعتماد

احتياطات

هذه مثل عام بشكل ستخفي العضوي بالفوسفور بالتسمم المصاب للشخص اليائسة الحالة إن عام:

العاديين.األشخاص في لوحظ كما األتروبين للعالج الطفيفة واألعراض العالمات
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التقليدية الجهازية الجرعات تؤدي قد القلب. بأمراض المصابين األفراد لدى بحذر األتروبين استخدام يجب

تام انسداد إلى الجزئي البواب تضيق وتحويل لإلصابة ، المعرضين األفراد في الحاد الجلوكوما حدوث إلى

إفرازات تفتيت تسبب أو البروستاتا ، بتضخم المصابين األفراد لدى البول احتباس تعجيل أو للبوابة ،

المزمنة.الرئة بأمراض المصابين األفراد في خطيرة لزجة سدادات وتشكيل الهوائية الشعب

الحشرية بالمبيدات والتسمم العضوي الفسفوري األعصاب عامل معالجة في البدء يجب المعمل:اختبارات

وقياسات البالزما وكولينستريز الحمراء الدم خاليا قياسات تكون قد المخبرية. الفحوصات نتائج انتظار دون

المرض. مسار ومتابعة التشخيص تأكيد في مفيدة  )للباراثيونالتعرض حالة في (البولي البارانيتروفينول

مع فقط الطبيعي المعدل من 50٪ من أقل إلى الحمراء الدم خاليا في الكولينستريز تركيز في انخفاض لوحظ

العضوي.الفوسفوري باإلستر التسمم

مؤشرات يفهمون المستخدمين أن من للتأكد المناسبة الخطوات اتخاذ يجب للمرضى:معلومات

وطريقة الجرعة نرى(-AtroPenوتشغيل التسمم أعراض مراجعة ذلك في بما ، -AtroPenواستخدام

.)االستعمال

توسع احمرار ، (األتروبين عالمات تظهر قد معاً ، والبراليدوكسيم األتروبين استخدام عند األدوية:تفاعل

استخدام عند متوقع هو مما أبكر وقت في  )واألنفالفم جفاف القلب ، دقات انتظام عدم العين ، حدقة

األتروبين.تأثير يقوي قد البراليدوكسيم ألن بمفرده األتروبين

بشكل تؤثر ال أنها من الرغم على الكولينستريز بمضادات التسمم عالج في التالية االحتياطات مراعاة يجب

الكولين ، مضادات بواسطة تقويتها يتم الباربيتورات ألن نظراً والبراليدوكسيم. األتروبين استخدام على مباشر

التشنجات.عالج في بحذر استخدامها فيجب

في التسبب على األتروبين قدرة بخصوص تقارير أي نشر يتم لم الخصوبة:ضعف الطفرات ، التسرطن ،

على الطوارئ حاالت في األتروبين الستخدام نظراً األدبيات. في الخصوبة ضعف أو الطفرات أو السرطان

الجوانب.هذه في تحقيقات أي إجراء يتم لم فقط ، القصير المدى

األتروبين. باستخدام كافية حيوانية تكاثر دراسات إجراء يتم لم ج:فئة الحمل - مشوهة تأثيرات الحمل:

كانت إذا أو الحامل للمرأة إعطائه عند للجنين ضرراً يسبب أن يمكن األتروبين كان إذا ما المعروف غير من

األمر.لزم إذا فقط الحامل للمرأة األتروبين إعطاء يجب اإلنجابية. القدرة على تؤثر أن يمكن العوامل هذه

إعطاء عند الحذر توخي يجب ضئيلة. بكميات اإلنسان لبن في األتروبين يوجد المرضعات:األمهات

المرضعة.للمرأة األتروبين

بالتسمم اإلصابة في األتروبين وفعالية سالمة المنشورة األدبيات مراجعة تدعم األطفال:استخدام

  /مجم0.05 هي البدء جرعة لألطفال. العمرية الفئات جميع في العضوية الفوسفاتية الحشرية بالمبيدات

الجرعة والعكسيةالتفاعالت  نرى(كامل. أتروبين لتوفير الحاجة حسب دقيقة 20 إلى 5 كل العضل في كجم
)أقساماالستعمالوطريقة
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عند يبدأ ما وعادة حذراً ، المسن للشخص الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل الشيخوخة:استخدام

القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما الجرعات ، نطاق من األدنى الطرف

آخر.دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما

العكسيةالتفاعالت

الحقن.موقع في متوسط   إلى خفيف ألم هناك يكون قد

وتشمل للمسكارين. المضاد تأثيره إلى لألتروبين شيوعاً واألكثر الرئيسية الجانبية اآلثار تعزى أن يمكن

القلب ، دقات انتظام عدم الدوخة ، الصداع ، االرتباك ، الضوء ، رهاب الرؤية ، وضوح عدم الفم ، جفاف

الرغبة فقدان القيء ، الغثيان ، البطن ، انتفاخ اإلمساك ، البول ، احتباس أو تردد االحمرار ، الخفقان ،

خاصة الحرارة درجة تنظيم في وضعف الحرارة تحمل عدم إلى التعرق عدم يؤدي قد الجنسي. والعجز الجنسية

والتعب والرعشة األرق مثل مركزية تأثيرات إلى السامة أو األكبر الجرعات تؤدي قد الحارة. البيئة في

تؤدي أن يمكن والموت. النخاعي الشلل النهاية وفي واالكتئاب الهلوسة تليها والهذيان الحركية والصعوبات

تحدث وقد الدم ضغط ينخفض   الحاالت ، هذه مثل في الدموية. الدورة انهيار إلى أيضاً الكبيرة الجرعات

مع أحياناً الحساسية فرط تفاعالت تحدث والغيبوبة. الشلل بعد التنفسي الجهاز فشل بسبب الوفاة

التي الضائرة األحداث تتشابه تقشير. إلى أحياناً وتتطور جلدي ، طفح أنها على إليها ينُظر ما وعادة األتروبين:

العصبي الجهاز شكاوى أن من الرغم على البالغين المرضى في تحدث التي تلك مع األطفال طب في تظهر

أقل.وبجرعات مبكر وقت في ترُى ما غالباً المركزي

عند متوقع هو مما أبكر وقت في األتروبين عالمات تظهر قد معاً ، والبراليدوكسيم األتروبين استخدام عند

وتأخر كبيرة األتروبين من اإلجمالية الجرعة كانت إذا خاص بشكل صحيح هذا بمفرده. األتروبين استخدام

ذلك ، ومع حاالت. عدة في الوعي استعادة فور الهوسي والسلوك اإلثارة عن اإلبالغ تم البراليدوكسيم. إعطاء

بالبراليدوكسيم.عالجها يتم لم التي العضوي بالفوسفات التسمم حاالت في مماثل سلوك حدث فقد

حاالت سلسلة في مجم 2 و مجم 1 مجم ، AtroPen- 0.5سالمة بتقييم  JAMA et Amitai( 1990el  )قام

الخليج حرب فترة خالل  )األعصابلغاز التعرض عدم أي (الئق غير بشكل -AtroPenتناولوا طفل 240 من

إلى تصل التي المقدرة الجرعات الجرعة. مع خطية غير عالقة األتروبين شدة اتبعت عام ، بشكل 1990. عام

كجم   /مجم0.045 بين المقدرة الجرعات ارتبطت التأتروبين. على عالمات أي تنتج لم كجم   /مجم0.045

تكون قد التوالي. على وشديدة خفيفة بتأثيرات كجم   /مجم0.175 من أكبر وحتى كجم   /مجم0.175 إلى

من كثير في الحقن اكتمال عدم في اشتبه أن منذ المقدرة من بكثير أقل األطفال يتلقاها التي الفعلية الجرعة

من قلة ذاتياً. ومحدودة عام بشكل خفيفة عنها المبلغ الضائرة األحداث كانت النظر ، بغض الحاالت.

 ، ٪)43(العين حدقة اتساع هي عنها المبلغ العكسية التفاعالت كانت المستشفى. دخول إلى احتاجوا األطفال

درجة 100 أو مئوية درجة 37.8 الحرارة درجة  ، ٪)20(الجلد احمرار  ، ٪)35(جافة أغشية  ، ٪)39(القلب تسرع

بتخطيط مصاباً طفالً 91 في موضعي. وتورم ألم أيضا هناك كان  . ٪)5(عصبية وتشوهات  ٪)4(فهرنهايت

يتراوح شديد قلب تسرع طفال 22ً لدى كان الجيبي. القلب تسرع بخالف شذوذ أي يالحظ لم القلب ، كهربية

الدقيقة.في نبضة 190 إلى 160 من

والرنح.والخمول االرتباك

واإلثارة ،التهيج ، من العصبية التشوهات تتكون

واألطفال:البالغين من كل في لألتروبين المنشورة األدبيات في التالية السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ تم
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القلب تسرع البطيني ، فوق القلب تسرع الجيبي ، القلب دقات انتظام عدم الدموية:واألوعية القلب

القلب ضربات انتظام عدم القلب ، خفقان القلب ، بطء البطيني ، القلب دقات انتظام عدم الوصلي ،

األذيني ، الرجفان األذيني ، القلب ضربات انتظام عدم البطيني ، الرجفان البطينية ، الرفرفة البطيني ،

إغماء االنقباض ، توقف البطيني ، فوق انقباض البطينية ، االنقباضات الكبيرة ، البطينية األذينية الضربات

القلب ، عضلة احتشاء األيسر ، البطين فشل قلبي ، تمدد األنفية ، الجيوب عقدة استعادة زمن إطالة قلبي ،

توسيع المدة ،  RTتقصير  ، T on Rقصير ،  PRمقطع مطولة ،  Pموجة  ، )Pموجة بدون (متقطع عقدي إيقاع

 T-STموجات االستقطاب ، عودة تشوهات  ، Tالموجة تسطيح المطولة ،  QTفترة  ، QRSمجمع وتسطيح

الدم ضغط الدم ، ضغط انخفاض الدم ، ضغط العابر ،زيادة  AVتفكك الرجعي ، التوصيل المتغيرة ،

محسوسة.غير أو ضعيفة محيطية نبضات المتقلب ،

انخفاض الضوء ، رهاب للضوء ، ضعيفاً التالميذ فعل رد الرؤية ، وضوح عدم العين ، حدقة توسع عين:

داء العين ، انتظام عدم الحول ، عضلي ، شلل اإلقامة ، انخفاض البصر ، حدة انخفاض التباين ، حساسية

جفاف   /العمىالجاف ، والملتحمة القرنية التهاب الملتحمة ، التهاب الحاد ، الزاوية انسداد زرق الزرق ،

الجفن.التهاب الجفن ، تقشر العيون ، تهيج الملتحمة ، العين

تأخر قيء ، البطن ، انتفاخ األمعاء ، أصوات انخفاض شللي ، علوص البطن ، في آالم غثيان ، الهضمي:الجهاز

البلع.عسر الطعام ، امتصاص انخفاض المعدة ، إفراغ

مضغ األرق ، اإلغماء ، الضعف ، الشديد ، العطش الصدر ، ألم النعاس ، الخمول ، الحمى ، فرط عام:

الحقن.موقع فعل رد بالحرارة ، الشعور الجفاف ، اللسان ،

تحسسي.فعل رد مناعي:

الدم كريات ارتفاع الهيموغلوبين ، ارتفاع  ، BUNنسبة ارتفاع الدم ، صوديوم نقص البيضاء ، الكريات كثرة خاصة:تحقيقات

التنبيه زيادة الدم ، بوتاسيوم نقص الدم ، في السكر ارتفاع الدم ، في السكر نقص الهيموغلوبين ، انخفاض الحمراء ،

الدماغ ، كهربية مخطط على ألفا موجات الدماغ ، كهربية مخطط على النعاس عالمات الدماغ ، كهربية مخطط على الضوئي

عيون.الفتح عند  )(EEGألفا موجات انسداد

الرضاعة.عدم األيض:

غير حركات  ، )عامبشكل منشط ارتجاجية (نوبات  ، )سمعيةأو بصرية (هلوسة ترنح ، المركزي:العصبي الجهاز

فرط األوتار ، انعكاسات تضاؤل   صداع ، الذاكرة ، فقدان دوخة ، ذهول ، ارتباك ، غيبوبة ، طبيعية ،

خلل التوتر ، فرط تشادوك ، فعل رد   /بابينسكيفعل رد أوبيسثوتنوس ، العضالت ، ارتعاش المنعكسات ،

التلفظ.عسر دوار ، التركيز ، في صعوبة بالتسمم ، إحساس عضلي ، استنساخ التماثل ، في

في تراجع هوس ، عقلية ، اضطرابات قلق ، العظمة ، جنون هذيان ، تململ ، هياج ، النفسي:الطب

السلوك.في تغيرات السلوك ،

الفراش.في التبول البول ، احتباس المثانة ، انتفاخ البول ، إلحاح التبول ، في صعوبة التناسلي:البولي الجهاز

الصرير التنفس ، صعوبة التنفس ، صعوبة الضحل ، التنفس البطيء ، التنفس النفس ، تسرع رئوي:

الضلع.تحت الركود التنفسي ، الجهاز فشل الرئوية ، الوذمة الحنجرة ، تشنج الحنجرة ، التهاب الشهيق ،
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النقطي ، الطفح الجلد ، التهاب الفموية ، اآلفات المتورد ، الجلد الدافئ ، الجاف الجلد الجافة ، المخاطية األغشية الجلدية:

التعرقالحمامي ، الجلدي الطفح القرمزي ، الجلدي الطفح الحطاطي ، البقعي الطفح الحطاطي ، الجلدي الطفح البقعي الطفح

اللعاب.إفراز المزرق ، الجلد البارد ، الجلد الرطب ، الجلد   /

عليهاواالعتماد المخدرات تعاطي

عليه.لالعتماد معروف احتمال أي األتروبين يمتلك ال

الجرعةفرط

أعراض:

األغشية الودي. نظير المعصبة لألعضاء النطاق الواسع بالشلل األتروبين من الخطيرة الزائدة الجرعة تتميز

والحمى ، القلب ، دقات انتظام وعدم المستجيبين ، وغير التالميذ في الواسع والتوسع الجافة ، المخاطية

والهوس االرتباك يستمر قد والعصبية. العقلية األعراض وكذلك خاص ، بشكل بارزة تكون الجلد واحمرار

خمود يحدث قد الحاد ، التسمم حاالت في أكثر. أو ساعة 48 لمدة واألعراض المشي واضطرابات والهلوسة

والموت.الدموية الدورة في وانهيار وغيبوبة ، التنفسي ، الجهاز في

من تراكمية جرعات إعطاء تم العضوي ، بالفوسفور التسمم عالج في معروفة. غير المميتة األتروبين جرعة

الطبية األدبيات تشير األطفال ، في أسابيع. 4-5 إلى أيام عدة مدى على أكثر أو مجم 2300-3300 حوالي

و أشهر 10 بين أعمارهم تتراوح الذين المرضى في جميعها وفيات ، أربع حدوث إلى 1951 عام قبل المنشورة

18 و 4 و 2 و 1.6 للعين المقدرة الجرعات إجمالي كان األتروبين. مرهم أو بقطرات مرتبطة وكلها سنوات ، 3

منذ حالياً المنشورة األدبيات مراجعة تحدد لم يومين. أو يوم مدى على أو  )مجم2 (وحيدة كجرعة تعطى مجم

عام بشكل البالغين لدى القليلة الوفيات شوهدت باألتروبين. مرتبطة األطفال بين وفيات أي 1950 عام

القلب عضلة باحتشاء المرتبط القلب بطء حالة في غالباً األتروبين من نموذجية سريرية جرعات باستخدام

الحاد.

تزداد زائدة. لجرعة استجابات أو فيها مرغوب غير أعراض تظهر قد مجم ، 0.5 إلى تصل منخفضة جرعة مع

ارتفاع عن اإلبالغ تم . )والغيبوبةوالهذيان ، والهلوسة ، اإلثارة ، (الدواء من أكبر جرعات مع ومداها شدتها

التسمم حالة في ذلك ، ومع الفم. طريق عن مجم 0.065 من بأقل الوالدة حديثي عند الحرارة في شديد

األمثل.للعالج ومطلوبة األتروبين من بكثير أعلى جرعات تحمل يمكن أنه يبدو العضوي ، بالفوسفور

معاملة:او عالج

باألكسجين االصطناعي التنفس فإن منخفضاً ، التنفس كان إذا محدد. هو كما الداعم العالج إعطاء يجب

لتقليل الجسم حرارة انخفاض بطانية أو الكحولي اإلسفنج أو الثلج ألكياس حاجة هناك تكون قد ضروري.

التخلص ألن نظراً البول. احتباس حدوث حالة في ضرورية القسطرة تكون قد األطفال. عند خاصة الحمى ،

يثبت لم ذلك ، ومع أمكن ، إن وزيادته اإلنتاج على الحفاظ يجب الكلى ، خالل من يحدث األتروبين من

الغرفة تكون أن يجب الوريدية. السوائل إلى اإلشارة يمكن الزائدة. الجرعة حاالت في مفيد أنه الكلى غسيل

المصاب.الشخص رهاب بسبب مظلمة
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الحاجة حسب الديازيبام أو المفعول قصيرة الباربيتورات إعطاء يمكن السامة ، الزائدة الجرعة حالة في

المركزي المثبط التأثير ألن للتخدير الكبيرة الجرعات تجنب يجب الملحوظة. والتشنجات اإلثارة على للسيطرة

المركزية. بالمنشطات ينصح ال باألتروبين. التسمم من متأخر وقت في يحدث الذي االكتئاب مع يتزامن قد

إلى 0.5 (مجم 4 إلى 1 من البطيء الوريدي الحقن طريق عن أتروبين ترياق شكل على فيسوستيجمين يعُطى

في األتروبين من كبيرة جرعات عن الناجمين والغيبوبة الهذيان على سريعاً ويقضي  ، )األطفالفي مجم 1.0

بعد أخرى مرة غيبوبة في المريض يدخل فقد قصيرة ، فيزوستيغمين عمل فترة ألن نظراً الحاالت. معظم

و  Pilocarpineو  Neostigmineمطلوبة. المتكررة الجرعات تكون أن المحتمل ومن ساعتين أو ساعة

methacholine  الدماغي.الدموي الحاجز تخترق ال ألنها تذكر ، حقيقية فائدة لها ليست

االستعمالوطريقة الجرعة

حذر!
األقنعة ذلك في بما الواقية المالبس ارتداء هو الحشرية بالمبيدات والتسمم األعصاب عامل

االستخدام.لهذا خصيصاً المصممة

الكيميائيةللمواد التعرض من أولية حماية

والباليدوكسيم األتروبين مثل الطفيليات مضادات توافر على وحدهم األفراد يعتمد أن ينبغي ال
الحشرية.بالمبيدات والتسمم الكيميائية األعصاب عوامل من كاملة حماية لتوفير

في بالتسمم المصاب الفرد تطهير يتم أن يجب ضروري. أمر الملوثة البيئة من الفوري اإلخالء
ممكن.وقت أسرع

إنزيم نشاط لها حساسة عضوية فسفورية عصبية بعوامل التسمم لعالج التلقائي الحاقن إلى يشار -أتروبين

يجب -أتروبينالكربامات.أو العضوي الفوسفور على تحتوي التي الحشرية المبيدات وكذلك الكولينستريز
عامل على للتعرف مناسباً تدريباً تلقوا الذين األشخاص قبل من التلقائي الحاقن استخدام
لعالج مهم مساعد كعامل البراليدوكسيم كلوريد يعمل قد ومعالجتهما.بالمبيدات التسمم أو األعصاب

األتروبين.

بعامل التسمم أو الحشرية للمبيدات المسكارينية لألعراض األولي العالج هو منه الغرض -أتروبين
طبية رعاية عن البحث يجب  ؛ )اإلفرازاتزيادة بسبب عام بشكل التنفس صعوبات (األعصاب

أو العضوي بالفوسفور التسمم أعراض ظهور بمجرد الذاتي الحاقن إعطاء يجب -أتروبينالفور.على نهائية

إلى المعتدل التسمم حاالت في  )إلخعضلي ، تحزمُّ صفير ، مفرطة ، فموية إفرازات تمزق ، عادة ً(الكاربامات

حدقة توسع احمرار ، (التأتروبين يتحقق حتى مطلوباً يكون قد -واحد AtroPenمن أكثر إعطاء الشديد ،

المرغوب من يكون قد الحاد ، التسمم حاالت في . )واألنفالفم جفاف القلب ، دقات انتظام عدم العين ،

للوعي ، الفاقد الشخص لدى نوبة حدوث في االشتباه حالة في متزامن بشكل االختالج مضاد إعطاء أيضاً

بسبب التسمم حاالت في السم. تأثيرات بسبب واضحاً الكالسيكي الرمعي التوتر االرتجاف يكون ال قد حيث

منُشط إعطاء أيضاً المفيد من يكون قد الحشرية ، والمبيدات العضوية الفوسفورية األعصاب عوامل

البراليدوكسيم.كلوريد مثل متزامن بشكل الكولينستريز

التسمم لخطر معرض شخص كل مع لالستخدام متاحة اآللية الحاقنات تكون -أتروبين )3(ثالثة بهموصى هذا

(اثنين إلى باإلضافة الخفيفة لألعراض  )1(واحد الفوسفاتية ؛ العضوية الحشرات مبيدات أو األعصاب بعامل
-AtroPen )3(ثالثة عن يزيد ال أدناه. موضح هو كما الشديدة لألعراض أكثر  )2

مدربطبيب إشراف تحت المريض يكن لم ما الحقن استخدام يجب
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ووزنه.المستلم عمر حسب متوفرة -AtroPenمن مختلفة جرعة قوة مزود.

)كجم41 (رطال 90ً عن وزنهم يزيد الذين واألطفال البالغون•
)عامبشكل سنوات 10 من أكثر (

)أخضرلون (مجم2 ®أتروبين

)كجم41 - 18 (رطال 90ً إلى رطال 40ً يزنون الذين األطفال•
)العمرمن سنوات 10 إلى 4 من عام بشكل (

)غامقاحمر (مجم1 ®أتروبين

)كجم7-18 (رطال 40ً إلى رطال 15ً يزنون الذين األطفال•
)سنوات4 إلى أشهر 6 من عام بشكل (

)أزرق(مجم 0.5 ®أتروبين

)كجم7 (رطال 15ً عن وزنهم يقل الذين الرضع•
)العمرمن أشهر 6 من أقل عام بشكل (

)أصفر(مجم 0.25 ®أتروبين

الخفيفة:األعراض عالج

التعرض أو  )األعصابغاز (األعصاب عامل أعراض تظهر لطيفأكثرأو اثنان كان إذا به يوصى -أتروبين)1واحد

فيه.مشتبهاً أو معروفاً التعرض فيها يكون التي المواقف في الحشرات لمبيدات

أول تلقي من دقائق 10 بعد سريع تتابع في تعُطى التي بالحقن يوصى ®AtroPenإضافي )2(اثنان

AtroPen® شخص على يجب أمكن ، إذا أدناه. المذكورة األعراض شديدةمنبأي الضحية أصيب إذا الحقن

الحقن.®والثالثالثاني  AtroPenإدارة الضحية غير آخر

الشديدة:األعراض عالج

)3(ثالثة الفورعلى إدارة أدناه ، المذكورة األعراض شديدةمنأي لديه أو للوعي فاقد ضحية مواجهة تمت إذا
القائم المناسب  AtroPenباستخدام سريع تتابع في للضحية الجانبي األوسط الفخذ في الحقن ®أتروبين

جرعة.®الوزنعلى

يلي:ما الحشرية المبيدات أو األعصاب لعامل التعرض يشمل  خفيفةأعراض

الحدقةتقبض الرؤية ، تشوش -

مفرطبشكل مبررة غير دامعة عيون -

*المبرر غير المفرط األنف سيالن -
*المبرر غير المفاجئ اللعاب سيالن مثل اللعاب إفراز زيادة -
التنفسصعوبة أو الصدر ضيق -

عضليارتعاش أو الجسم أنحاء جميع في رعشات -

قيءأو   /وغثيان -

مبررغير سعال أو صفير -

الحادةالمعدة تقلصات -

القلببطء أو القلب تسرع -

يلي:ما تشمل الحشرية المبيدات أو األعصاب لعامل التعرض من  الشديدةاألعراض

مشوشأو غريب سلوك -
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الهواءمجرى   /رئتيكمن شديدة إفرازات أو التنفس في شديدة صعوبة -

**عام وضعف شديد عضلي ارتعاش -
* )البراز(والتبرز الالإرادي التبول -
التشنجات-

الوعيفقدان -

هذه تكون العمرية ، الفئة هذه في األصحاء. الصغار واألطفال الرضع عند أحياناً األعراض هذه تالُحظ  *

عندما جماعي بشكل األعراض مراعاة يجب المذكورة. األخرى األعراض من موثوقية أقل األعراض

فيه.مشتبهاً أو معروفاً اآلفات مبيدات أو األعصاب لعامل التعرض يكون

بعد العضالت ، ارتعاش من بدال ًالعضالت ترهل مع الوعي ، فقدان أو بالنعاس األطفال يصاب قد  * *

الحشرية.المبيدات أو األعصاب لعوامل التعرض من وجيزة فترة

يجب الفور. على الطبية المساعدة طلب يجب الملوثة. البيئة من الفور على الضحايا جميع إجالء يجب

في ممكن. وقت أسرع في التلوث إزالة إجراءات اتخاذ يجب توفرها. عند الواقية والمالبس األقنعة استخدام

أو الصوديوم ببيكربونات جيداً والجلد الشعر وغسل المالبس إزالة يجب الجلد ، طريق عن تعرض حدوث حالة

ممكن.وقت أسرع في الكحول

الهوائية ، والشعب الفم إفرازات إزالة الشديد بالتسمم المصاب للفرد الطارئة الرعاية تشمل أن يجب

ينبغي ال عام ، بشكل االصطناعية. التهوية األمر ، لزم وإذا اإلضافي ، واألكسجين الهواء ، مجرى وصيانة

في محتملة صرع ونوبات بطيني رجفان ينتج قد األتروبين ألن الزرقة على التغلب يتم حتى األتروبين استخدام

األكسجة.نقص وجود

عام ، بشكل وجيزة. بفترة التسمم بعد أو فوراً تناوله تم إذا فعالية أكثر  )استخدامهتم إذا (البراليدوكسيم يكون

المعروف من يكن لم ما التعرض إنهاء بعد ساعة 36 من أكثر البراليدوكسيم إعطاء تم إذا الكثير إنجاز يتم ال

الهضمي الجهاز امتصاص تأخر في الحال هو كما له ، التعرض إعادة يمكن أو ببطء العمر في يتقدم السم أن

بعد االمتصاص ، تأخر عن ناتجة أنها يعتقد قاتلة ، انتكاسات عن اإلبالغ تم المبتلعة. للسموم المستمر

المرضى.هؤالء مثل في مفيداً أيام لعدة المستمر اإلعطاء يكون قد األولي. التحسن

على ساعة 72 إلى 48 لمدة الشديد إلى المعتدل بالتسمم المصابين المرضى جميع على الدقيق اإلشراف إلى يشار

األقل.

يمكن للوعي. الفاقد الشخص في اشتبه إذا التشنجات لعالج الديازيبام مثل االختالج مضادات إعطاء يمكن

للنوبة.الحركية العالمات الحشرية المبيدات وبعض األعصاب عوامل تأثيرات تخفي أن

عوامل من إجالؤهم تم الذين الضحايا يساعدون الذين الطبيين العاملين من غيرهم أو   /واألطباء يتجنب أن يجب هام:
بشكل التلوث إزالة بشدة يقُترح الضحية. بمالبس للتلوث أنفسهم تعريض الحشرية بالمبيدات والتسمم األعصاب

وآمن.صارم

الذاتية المساعدة إرشادات الموضحةالمحددة الجرعة إلى الرجوع يرجى (®AtroPenإلدارة تعليمات
:)إدراجالحزمة هذه نهاية في لالستخدامالرعاية ومقدم
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أعصاب عامل وجود عدم حالة في الخطأ طريق عن الحقن يؤدي قد ®إضافي AtroPenإعطاء تحذير:
(مؤقت عجز إلى يؤدي قد مما األتروبين من زائدة جرعة إلى الحشرية بالمبيدات التسمم أو فعلي

.)أكثرأو ساعات لعدة بوضوح التفكير أو بوضوح الرؤية أو صحيح بشكل المشي على القدرة عدم

الموت.ذلك في بما

الخطيرة ،الضائرة األحداث لخطر معرضين القلب بأمراض المصابون المرضى يكون قد

زودتكيف

(األتروبين حقن يوفر  ، )01NDC-107-11704 (مجم 0.25 ®أتروبينقوة. نقاط أربع في توفيره يتم ®أتروبين
(األتروبين حقن  )01NDC-104-11704 (مجم 0.5 يوفر ®AtroPen ، )مل0.3   /مجم0.21 األتروبين ،
(األتروبين حقن  )01NDC-105-11704 (مجم 1 يوفر ®AtroPen ، )مل0.7   /مجم0.42 األتروبين ،
(األتروبين حقن  )01NDC-106-11704 (مجم 2 يوفر ®AtroPenو  ، )مل0.7   /مجم0.84 األتروبين ،
مصممة بذاتها قائمة وحدة هي ®أتروبينالعضلي. للحقن معقم محلول في  )مل0.7   /مجم1.67 األتروبين ،

الرعاية.مقدم إدارة أو الذاتية لإلدارة

)F°59-86(ج 30-15°)Fإلى للرحالت يسمح ؛ °77(ج °25في تخزينها
]USPعليها تسيطر التي الغرفة حرارة درجة انظر [

الضوء.من احم التجمد. من يحفظ

بواسطة:صنع

الطبيةللتكنولوجيا ميريديان شركة

21046ميريالند كولومبيا ،

.Inc ، Pharmaceuticals Kingلشركة بالكامل مملوكة فرعية شركة

1-800-776-3637

0001166

04/08القس

الذاتية المساعدة "تعليمات ورقة من نسخة للحزمة النهائي الملحق يتضمن أن يجب للتأكيد: مالحظة [

.]الموقعهذا في  "تمزيق"باعتبارها  "لالستخدامالرعاية مقدم وتوجيهات

نهاية--
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لالستخدام.الرعاية ومقدمي الذاتية المساعدة توجيهات

األتروبينلمدير جاهزة تكون عندما فقطالتعليماتهذه اتبع

1الخطوة

الصحيحةالجرعة استخدم

رطال90ً عن وزنهم يزيد الذين واألطفال البالغون

)عامبشكل سنوات 10 من أكثر (
-أتروبينمجم 2

)أخضرملصق (

رطال90ً إلى رطال 40ً من األطفال وزن

)العمرمن سنوات 10 إلى 4 من عام بشكل (

-أتروبينمجم 1

)داكنةحمراء عالمة (
40 و رطال 15ً بين وزنهم يتراوح الذين األطفال

)سنوات4 إلى أشهر 6 من عام بشكل (رطال ً
-أتروبينمجم 0.5

)الزرقاءالعالمة (

)كجم7 (رطال.ً 15 عن وزنهم يقل الذين الرضع
 )العمرمن أشهر ستة من أقل عام بشكل (

)المناسبةالكلمة ضع األصفر(-أتروبينمجم 0.25

2الخطوة

الحشريةوالمبيدات األعصاب وكيل على تعرف
التسممأعراض

أو معروفاً الحشرية المبيدات أو  )األعصابغاز أو (األعصاب لعامل التعرض فيها يكون بيئة في

األعصاب.عامل لتسمم والشديدة الخفيفة األعراض يلي فيما فيه ، مشتبهاً

األعراض:هذه كل لديك يكون ال قد
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شديدةأعراضخفيفةأعراض
مؤلمةوعيون ضبابية رؤية•

*دامعةعيون•
*األنفسيالن•
سيالن مثل اللعاب إفراز زيادة•

*المفاجئ اللعاب
التنفسصعوبة أو الصدر ضيق•

أو الجسم أنحاء جميع في رعشات•

عضليارتعاش

غثيانو استفراغ•

 /رئتيكمن بلغم (إرادية ال إفرازات•
ء)الهوامجرى 

مشوشأو غريب سلوك•

إفرازات أو التنفس في شديدة صعوبة•

الهواءمجرى   /رئتيكمن شديدة

عام وضعف شديد عضلي ارتعاش•

**
(والتغوط الالإرادي التبول•

* )البراز
تشنجات•

الوعيفقدان•

الصغارواألطفال الرضع عند األعراض

الفئة هذه في األصحاء. الصغار واألطفال الرضع عند أحياناً األعراض هذه تالُحظ  *

يجب المذكورة. األخرى األعراض من موثوقية أقل األعراض هذه تكون العمرية ،

أو األعصاب لعامل التعرض يكون عندما جماعي بشكل األعراض مراعاة

فيه.مشتبهاً أو معروفاً اآلفات مبيدات

من بدال ًالعضالت ترهل مع الوعي ، فقدان أو بالنعاس األطفال يصاب قد  * *

أو األعصاب لمبيدات التعرض من وجيزة فترة بعد العضالت ، ارتعاش

الحشرية.المبيدات

3الخطوه

الخفيفةاألعراض عالج

أعراض من أكثر أو خفيفين عرضين من تعاني كنت إذا -AtroPen )1(واحد أعط األولى:الجرعة

عن بحثاً يفحصك واجعله مساعد عن ابحث الحشرية.المبيدات أو األعصاب لغاز التعرض
الفور.على طبية رعاية على احصل المتفاقمة. أو المستمرة األعراض

10 بعد سريع تتابع في تعُطى التي بالحقن يوصى -AtroPenإضافي  )2(اثنين عدد إضافية:جرعات

إذا أعاله. المذكورة األعراض شديدةمنبأي الضحية أصيب إذا الحقن -AtroPenأول تلقي من دقائق

الحقن.-والثالثالثاني  AtroPenإدارة الضحية غير آخر شخص على يجب أمكن ،

الشديدةاألعراض عالج

الفورعلى إدارة أعاله ، المذكورة األعراض شديدةمنأي لديه أو للوعي فاقد ضحية مواجهة تمت إذا

 AtroPenباستخدام سريع تتابع في للضحية الجانبي األوسط الفخذ في الحقن -أتروبين)3(ثالثة

جرعة.-الوزنعلى القائم المناسب

الحشرية بالمبيدات التسمم أو األعصاب عامل غياب في الخطأ طريق عن الحقن -إضافي AtroPenإعطاء تحذير:

المشي أو بوضوح الرؤية على القدرة عدم (مؤقت عجز إلى يؤدي قد مما األتروبين من زائدة جرعة يسبب قد

األحداث لخطر معرضين القلب بأمراض المصابون المرضى يكون قد . )أكثرأو ساعات لعدة صحيح بشكل

الوفاة.ذلك في بما الخطيرة ، الضائرة

4الخطوة

ومجم2 الستخداماتجاهات

و، مجم1

-أتروبينمجم0.5

)ملغ0.25 جرعة اتجاهات على للحصول أدناه انظر (
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البالستيكي للغطاء المحزز الطرف بلف قم  )أ(

قم األصفر. األمان غطاء وفوق ألسفل

-AtroPenبإزالة

البالستيكي.الغالف من

طرف على أصابعك تضع ال تحذير:

أخضر.

الحافة مع -بقوة AtroPenامسك )ب(

ألسفل.مشيرة الخضراء

األخرى.بيدك األصفر األمان غطاء انزع  )ج(

بقوة األخضر الطرف بضرب وقم صوب  )د(الرعايةمقدم مساعدةالذاتيةالمساعدة

الخارجي. الفخذ مقابل  )زاوية°90a (ألسفل

وتوصيل بتنشيط الجهاز سيقوم -أتروبين

بالحقن بأس ال بذلك.القيام عند الدواء
أن من تأكد ولكن المالبس خالل من

فارغة.الحقن موقع في الجيوب

جداً النحيفين األشخاص حقن أيضاً يجب

قبل ولكن الفخذ ، في الصغار واألطفال

لتوفير الفخذ شد ، -AtroPenإعطاء

للحقن.سمكاً أكثر مساحة

الرعايةمقدم مساعدةالذاتيةالمساعدة

مكانه في بقوة التلقائي الحاقن امسك  ـ)ه(

للحقن للسماح األقل على ثوان 10ٍ لمدة

باالنتهاء.

AtroPen  بإزالةقمF( )- موقع بتدليك وقم

ثوان.لعدة الحقن

للتأكد فتحقق مرئية ، غير اإلبرة كانت إذا

وكرر األصفر ، األمان غطاء إزالة من

أكبر.بقوة اضغط لكن  ، Eو  Cالخطوتين
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AtroPen  ثني صلب ، سطح باستخدام االستخدام ، بعد

 AtroPenتثبيت وإما -( )Gضدللخلف اإلبرة

 AtroPenإظهار أو الضحية مالبس على -المستخدم

تراه. طبي شخص ألول تلقائية محاقن -المستخدم

وجرعة عدد برؤية الطبيين للعاملين هذا سيسمح

AtroPen- حرك التلقائي. الحقن طريق عن تدار

المنطقة عن بعيداً المكشوف والشخص نفسك

الفور.على الملوثة

الطبية.المساعدة تجد أن حاول

ملغ0.25 الستخدام اتجاهات
®أتروبين

وحرك األصفر األنبوب من البالستيكي الغطاء بإزالة قم  )أ(

AtroPen- األنبوب.من

أخضر.طرف على أصابعك تضع ال تحذير:

يشير أسود رأس مع -AtroPenعلى بقوة قبض  )ب(

ألسفل.

األخرى.بيدك الرمادي األمان غطاء اسحب  )ج(

للحقن. سمكا أكثر مساحة لتوفير الفخذ بتجميع قم  )د(

90 بزاوية (ألسفل بقوة وثبته األسود الطرف صوب

الجهاز سيقوم -أتروبينالخارجي. الفخذ على  )درجة

بذلك.القيام عند الدواء وتوصيل بتنشيط

10 لمدة مكانه في بقوة التلقائي الحاقن امسك  ـ)ه(

باالنتهاء.للحقن للسماح األقل على ثوان ٍ
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AtroPen  بإزالةقمF( )- لعدة الحقن موقع بتدليك وقم

من للتأكد فتحقق مرئية ، غير اإلبرة كانت إذا ثوان.

 ، Eو  Dالخطوتين وكرر الرمادي ، األمان غطاء إزالة

أكبر.بقوة اضغط لكن

AtroPen  ثني صلب ، سطح باستخدام االستخدام ، بعد

 AtroPenتثبيت وإما -( )Gضدللخلف اإلبرة

 AtroPenإظهار أو الضحية مالبس على -المستخدم

التالي الطبي للشخص تلقائية محاقن -المستخدم

عدد برؤية الطبيين للعاملين هذا سيسمح تراه. الذي

التلقائي. الحقن طريق عن تدار -AtroPenوجرعة

عن بعيداً المكشوف والشخص نفسك حرك

الفور.على الملوثة المنطقة

الطبية.المساعدة من المزيد اطلب

لشركة مسجلة تجارية عالمة هي -أتروبين
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