
AtroPen-
Otomatik Enjektör

ATROPİN ENJEKSİYONU
Sadece Rx

SADECE SİNİR ETKEN VE BÖCEK ZEHİRLENMELERİNDE KULLANIM İÇİNDİR

DİKKAT! KİMYASAL SİNİR AJANLARINA MARUZ KALMA VE BÖCEK 
ZEHİRLENMELERİNE KARŞI BİRİNCİ KORUMA BU KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK 
TASARLANMIŞ MASKELER DAHİL KORUYUCU GİYSİLER KULLANMAKTIR.

BİREYLER KİMYASAL SİNİR AJANLARINDAN VE BÖCEK ZEHİRLENMELERİNDEN TAM KORUMA 
SAĞLAMAK İÇİN SADECE ATROPİN VE PRALİDOKSİ GİBİ ANTİDOOTLARA GÜVENMEMELİDİR.

ATROPEN ENJEKSİYONUNDAN SONRA DERHAL TIBBİ MUAYENE ARAYINIZ-.

YALNIZCA KASK İÇİ KULLANIM İÇİN STERİL BİR ÇÖZÜM

TANIM
Her önceden doldurulmuş otomatik enjektör, kendi kendine veya bakıcı uygulaması için özel olarak 
tasarlanmış bağımsız bir ünitede bir doz panzehir atropin sağlar. AtroPen'in dört güçlü yönü-

mevcut; onlar AtroPen-0.25, AtroPen-0,5 mg, AtroPen-1 mg ve AtroPen-2 mg.

AtroPen etkinleştirildiğinde-0.25 mg, 0.21 mg atropin bazı (0.25 mg atropin sülfata 
eşdeğer) dağıtır. AtroPen-0,25 mg, sitrat tamponu, sodyum klorür ve Enjeksiyonluk Su 
içeren 0,3 mL steril pirojensiz solüsyon sağlar. pH aralığı 4.0 – 5.0'dır.

AtroPen etkinleştirildiğinde-0,5 mg, 0,42 mg atropin bazı (0,5 mg atropin sülfata 
eşdeğer) dağıtır, AtroPen-1 mg, 0.84 mg atropin bazı (1 mg atropin sülfata eşdeğer) ve 
AtroPen dağıtır-2 mg, 1.67 mg atropin bazı (2 mg atropin sülfata eşdeğer) dağıtır. Her 
0,5 mg, 1 mg ve 2 mg AtroPen-atropin, gliserin, fenol, sitrat tamponu ve enjeksiyon için 
su içeren 0.7 mL steril pirojen içermeyen solüsyonda verir. pH aralığı 4.0–5.0'dır.

AtroPen'den sonra-Otomatik Enjektör etkinleştirildi, boş kap uygun şekilde atılmalıdır 
(bkz.DOZAJ VE YÖNETİM). Yeniden doldurulamaz ve çıkıntılı iğne geri çekilemez.

Bir antikolinerjik ajan (muskarinik antagonist) olan atropin, beyaz kristaller, genellikle iğne benzeri 
veya beyaz, kristal bir toz olarak oluşur. Molekül ağırlığı 289.38 olan suda oldukça çözünür. Doğal 
olarak oluşan bir belladonna alkaloidi olan atropin, aktivitesi neredeyse tamamen ilacın levo 
izomerine bağlı olan eşit d- ve l-hyoscyamine parçalarının rasemik bir karışımıdır.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

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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Atropin kimyasal olarak 1H,5H-Tropan-3 –ol (±) -tropate olarak adlandırılır. Ampirik formülü C'dir.17H
23NUMARA3ve yapısal formülü:

KLİNİK FARMAKOLOJİ

Hareket mekanizması:

Atropin yaygın olarak antikolinerjik veya antiparasempatik (parasempatolitik) bir ilaç olarak sınıflandırılır. 
Bununla birlikte, daha kesin olarak, asetilkolin ve diğer kolin esterlerinin muskarin benzeri hareketlerini 
antagonize ettiği için antimuskarinik bir madde olarak adlandırılır.

Atropin, asetilkolinin postganglionik kolinerjik sinirler tarafından innerve edilen yapılar 
üzerindeki ve endojen asetilkoline yanıt veren ancak çok innerve olmayan düz kaslar 
üzerindeki muskarinik etkilerini inhibe eder. Diğer antimuskarinik ajanlarda olduğu 
gibi, atropinin ana etkisi, efektör organın reseptör bölgelerinde asetilkolin 
konsantrasyonunun arttırılmasıyla (örn. ). Atropin tarafından antagonize edilen 
reseptörler, muskarin tarafından uyarılan veya inhibe edilen periferik yapılardır (yani, 
ekzokrin bezleri ve düz ve kalp kası). Postganglionik kolinerjik sinir stimülasyonuna 
verilen yanıtlar atropin tarafından da engellenebilir.

Farmakodinamik:

Atropin, ağız ve solunum yollarındaki salgıları azaltır, solunum yollarının daralmasını ve 
spazmını giderir ve toksik ajanın merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerinden kaynaklanan 
solunum felcini azaltabilir. Atropin ile indüklenen parasempatik inhibisyondan önce, özellikle 
küçük dozların, vagal kontrolün felci nedeniyle karakteristik taşikardi gelişmeden önce hızı ilk 
olarak yavaşlattığı kalpte, geçici bir stimülasyon fazı gelebilir. Hafif vagal uyarılma meydana 
gelmesine rağmen, atropin tarafından üretilen artan solunum hızı ve bazen artan solunum 
derinliği, daha büyük olasılıkla bronşiyol dilatasyonunun sonucudur. Buna göre atropin 
güvenilir olmayan bir solunum uyarıcısıdır ve yüksek veya tekrarlanan dozlar solunumu 
baskılayabilir.

Yeterli atropin dozları, çeşitli refleks vagal kalp yavaşlaması veya asistol tiplerini ortadan 
kaldırır. İlaç ayrıca kolin esterleri, antikolinesteraz ajanları veya diğer parasempatomimetik 
ilaçların enjeksiyonu ile oluşan bradikardi veya asistoliyi ve vagusun uyarılmasıyla oluşan kalp 
durmasını önler veya ortadan kaldırır. Atropin, vagal aktivite bir etiyolojik faktör olduğunda, 
kısmi kalp bloğunun derecesini de azaltabilir. Tam kalp bloğu olan bazı kişilerde,
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idioventriküler hız atropin ile hızlandırılabilir; diğerlerinde, oran sabitlenir. Bazen, 
yüksek doz atriyoventriküler (AV) blok ve nodal ritme neden olabilir.

Klinik dozlarda atropin, kolin esterleri tarafından üretilen periferik dilatasyona ve kan basıncındaki 
ani düşüşe karşı koyar. Bununla birlikte, atropin tek başına verildiğinde kan damarları veya kan 
basıncı üzerinde çarpıcı veya tek tip bir etki göstermez. Sistemik dozlar sistolik basınçları hafifçe 
yükseltir ve diyastolik basınçları düşürür ve önemli postural hipotansiyona neden olabilir. Bu tür 
dozlar ayrıca kardiyak debiyi hafifçe artırır ve santral venöz basıncı azaltır. Nadiren, terapötik dozlar 
kutanöz kan damarlarını, özellikle “kızarık” alanda (atropin basması) genişletir ve özellikle 
bebeklerde ve küçük çocuklarda ter bezi aktivitesinin baskılanması nedeniyle atropin “ateşine” 
neden olabilir.

Farmakokinetik:

Atropin, intramüsküler uygulamadan sonra hızla ve iyi emilir. Atropin kandan hızla 
kaybolur ve çeşitli vücut dokularına ve sıvılarına dağılır. İlacın çoğu, özellikle 
karaciğerde, enzimatik hidroliz ile yok edilir; % 13 ila 50 arasında değişmeden idrarla 
atılır. Süt de dahil olmak üzere çeşitli salgılarda izler bulunur. Atropin plasenta 
bariyerini kolayca geçer ve fetal dolaşıma girer.

yaklaşık Cmaksimum2 mg AtroPen tarafından yetişkinlere kas içinden verilen 1.67 mg atropini takiben 
atropin-verme sistemi 9.6 ± 1.5 (ortalama ± SEM) ng/ml idi. ortalama Tmaksimum3 dakikaydı. T½2 yaşın 
altındaki pediyatrik deneklerde intravenöz atropin 6.9 ± 3.3 (ortalama ± SD) saattir; 2 yaşından 
büyük çocuklarda, T½2.5 ± 1.2 (ortalama ± SD) saattir; 16-58 yaş arası yetişkinlerde T½3.0 ± 0.9 
(ortalama ± SD) saattir; 65-75 yaş arası geriatrik hastalarda 10.0 ± 7.3 (ortalama ± SD) saattir. 
Atropinin proteine   bağlanması plazmada %14 ila 22'dir. Atropinin farmakokinetiğinde cinsiyet 
farklılıkları vardır.
erkekler.

erkekler.

AUC(0-inf)ve Cmaksimumkadınlardan %15 daha yüksekti.
Atropinin yarı ömrü, kadınlarda olduğundan biraz daha kısadır (yaklaşık 20 dakika).

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

AtroPen-Auto-Injector, kolinesteraz aktivitesine sahip duyarlı organofosforlu sinir ajanlarının 
yanı sıra organofosforlu veya karbamat insektisitlerin neden olduğu zehirlenmelerin tedavisi 
için endikedir.AtroPen Otomatik Enjektör, sinir ajanı veya insektisit intoksikasyonunun 
tanınması ve tedavisi konusunda yeterli eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.
Pralidoxime klorür, atropin tedavisine önemli bir yardımcı olarak hizmet edebilir.

AtroPen-insektisit veya sinir ajanı zehirlenmelerinin muskarinik semptomlarının 
başlangıç   tedavisi olarak tasarlanmıştır (genellikle artan salgılardan dolayı 
nefes alma güçlükleri); derhal kesin tıbbi bakım aranmalıdır.AtroPen-Oto-Enjektör, 
organofosfor veya karbamat zehirlenmesi semptomları (genellikle yırtılma, aşırı oral 
sekresyonlar, hırıltılı solunum, kas fasikülasyonları vb.) ortaya çıkar çıkmaz 
uygulanmalıdır. Orta ila şiddetli zehirlenmelerde, birden fazla AtroPen uygulanması-
atropinizasyon sağlanana kadar (kızarma, midriyazis, taşikardi, ağız ve burun kuruluğu) 
gerekebilir. (GörmekDOZAJ VE YÖNETİM) Şiddetli zehirlenmelerde, bilinci kapalı 
bireyde nöbet şüphesi varsa, aynı anda bir antikonvülzan verilmesi de istenebilir.
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çünkü klasik tonik-klonik sarsıntı, zehrin etkileri nedeniyle belirgin olmayabilir. Organofosforlu 
sinir ajanları ve böcek öldürücülere bağlı zehirlenmelerde, aynı zamanda pralidoxime klorür 
gibi bir kolinesteraz reaktivatörünün uygulanması da yardımcı olabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Organofosforlu sinir ajanları ve böcek öldürücüler tarafından hayatı tehdit eden zehirlenmeler karşısında, 
atropin kullanımı için mutlak bir kontrendikasyon yoktur (bkz.UYARILAR).

UYARILAR

DİKKAT! KİMYASAL SİNİR AJANLARINA MARUZ KALMA VE BÖCEK 
ZEHİRLENMELERİNE KARŞI BİRİNCİ KORUMA BU KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK 
TASARLANMIŞ MASKELER DAHİL KORUYUCU GİYSİLER KULLANMAKTIR.

BİREYLER KİMYASAL SİNİR AJANLARINDAN VE BÖCEK ZEHİRLENMELERİNDEN TAM KORUMA 
SAĞLAMAK İÇİN SADECE ATROPİN VE PRALİDOKSİ GİBİ ANTİDOOTLARA GÜVENMEMELİDİR.

Daha önce atropine karşı anafilaktik reaksiyonları olan ve hafif organofosfor veya sinir 
ajanı zehirlenmesi semptomları olan hastalar, yeterli tıbbi gözetim olmaksızın tedavi 
edilmemelidir.

AtroPen iken-Organofosforlu sinir ajanlarına ve insektisitlere yaşamı tehdit eden 
maruziyeti olan tüm bireylere uygulanabilir, sinir ajanı zehirlenmesi semptomları daha 
az şiddetli olduğunda aşağıdaki bozuklukları olan bireylere aşırı dikkatle 
uygulanmalıdır: herhangi bir bileşene aşırı duyarlı bireyler atriyal çarpıntı, şiddetli dar 
açılı glokom, pilor stenozu, prostat hipertrofisi, önemli böbrek yetmezliği veya yakın 
zamanda geçirilmiş bir miyokard enfarktüsü gibi kalp ritmi bozuklukları.

Birden fazla doz atropin (AtroPen-Otomatik Enjektör), özellikle maruz kalmanın yoğun olduğu veya 
semptomların şiddetli olduğu durumlarda başlangıçta gerekli olabilir. HBununla birlikte, eğitimli 
tıbbi personelin gözetimi altında olmadığı sürece üç dozdan fazla uygulanmamalıdır.
Atropinizasyonu sürdürmek için yüksek doz maruziyetin ardından saatlerce yüksek dozlarda atropin 
gerekebilir. (GörmekDOZAJ VE YÖNETİM.)

Çocuklar ve yaşlılar, atropinin farmakolojik etkilerine daha duyarlı olabilir.

Atropin, solunum kaslarının zayıflığını veya felçlerini tersine çevirmede güvenilir olmadığından, 
atropin kullanımına ek olarak nefes almada ciddi zorluk suni solunum gerektirir.

ÖNLEMLER

Genel:Organofosforla zehirlenmiş bireyin umutsuz durumu, normal deneklerde not 
edildiği gibi, genellikle atropin tedavisinin bu tür küçük belirti ve semptomlarını 
maskeleyecektir.
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Atropin, kalp hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Konvansiyonel sistemik dozlar, 
duyarlı kişilerde akut glokomu hızlandırabilir, kısmi pilor stenozu tam pilor obstrüksiyonuna 
dönüştürebilir, prostat hipertrofisi olan kişilerde üriner retansiyonu hızlandırabilir veya kronik 
akciğer hastalığı olan kişilerde bronşiyal sekresyonların inspirasyonuna ve tehlikeli yapışkan 
tıkaçların oluşumuna neden olabilir.

Laboratuvar testleri:Organofosforlu sinir ajanı ve insektisit zehirlenmesinin tedavisine 
laboratuvar testlerinin sonuçları beklenmeden başlanmalıdır. Kırmızı kan hücresi ve plazma 
kolinesteraz ve idrar paranitrofenol ölçümleri (parathion maruziyeti durumunda) tanıyı 
doğrulamada ve hastalığın seyrini takip etmede yardımcı olabilir. Kırmızı kan hücresi 
kolinesteraz konsantrasyonunda normalin %50'sinin altına düşme sadece organofosfor ester 
zehirlenmesi ile görülmüştür.

Hastalar için Bilgi:Kullanıcıların AtroPen endikasyonlarını ve kullanımını anlamalarını 
sağlamak için uygun adımlar atılmalıdır.-AtroPen'in zehirlenme semptomlarının ve 
çalışmasının gözden geçirilmesi dahil-(görmekDOZAJ VE YÖNETİM).

İlaç etkileşimleri:Atropin ve pralidoxime birlikte kullanıldığında, atropinizasyon belirtileri 
(kızarma, midriyazis, taşikardi, ağız ve burun kuruluğu), atropinin tek başına kullanılmasından 
beklenenden daha erken ortaya çıkabilir, çünkü pralidoxime atropinin etkisini güçlendirebilir.

Doğrudan atropin ve pralidoxime kullanımına bağlı olmasa da antikolinesteraz 
zehirlenmesinin tedavisinde aşağıdaki önlemler akılda tutulmalıdır. Barbitüratlar 
antikolinesterazlar tarafından potansiyalize edildiğinden konvülsiyon tedavisinde 
dikkatli kullanılmalıdır.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması:Literatürde atropinin karsinojenez, 
mutajenez veya doğurganlığın bozulması potansiyeli ile ilgili herhangi bir rapor 
yayınlanmamıştır. Atropin yalnızca kısa süreli acil kullanım için endike olduğundan, bu yönlerle 
ilgili herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

Gebelik: Teratojenik Etkiler – Gebelik Kategorisi C:Atropin ile yeterli hayvan üreme 
çalışmaları yapılmamıştır. Atropinin hamile bir kadına uygulandığında fetal zarara neden olup 
olmayacağı veya bu ajanların üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. 
Atropin hamile bir kadına sadece açıkça ihtiyaç duyulduğunda uygulanmalıdır.

Emziren Anneler:Atropin insan sütünde eser miktarda bulunur. Emziren bir kadına 
atropin verildiğinde dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik Kullanım:Yayınlanmış literatürün gözden geçirilmesi, tüm pediatrik yaş gruplarında 
organofosfat insektisit zehirlenmesi durumunda atropinin güvenliğini ve etkinliğini 
desteklemektedir. Başlangıç   dozu, tam atropinizasyon sağlamak için gerektiğinde her 5 ila 20 
dakikada bir 0.05 mg/kg IM'dir. (görmek TERS TEPKİLERveDOZAJ VE YÖNETİMbölümler)
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Geriatrik Kullanım:Genel olarak, yaşlı bir birey için doz seçimi dikkatli olmalıdır, genellikle doz 
aralığının alt ucundan başlayarak karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonlarında azalma ve eşlik 
eden hastalık veya diğer ilaç tedavisi sıklığını yansıtmalıdır.

TERS TEPKİLER

Enjeksiyon bölgesinde hafif ila orta derecede ağrı hissedilebilir.

Atropinin başlıca ve en yaygın yan etkileri, antimuskarinik etkisine bağlanabilir. Bunlar ağız 
kuruluğu, bulanık görme, fotofobi, konfüzyon, baş ağrısı, baş dönmesi, taşikardi, çarpıntı, 
kızarma, idrarda tereddüt veya retansiyon, kabızlık, karında şişkinlik, mide bulantısı, kusma, 
libido kaybı ve iktidarsızlığı içerir. Anhidroz, özellikle sıcak bir ortamda ısı intoleransı ve sıcaklık 
regülasyonunun bozulmasına neden olabilir. Daha büyük veya toksik dozlar, huzursuzluk, 
titreme, yorgunluk, lokomotor güçlükler, deliryum, ardından halüsinasyonlar, depresyon ve 
nihayetinde medüller felç ve ölüm gibi merkezi etkilere neden olabilir. Yüksek dozlar da 
dolaşım kollapsına yol açabilir. Bu gibi durumlarda felç ve koma sonrasında kan basıncı düşer 
ve solunum yetmezliğine bağlı ölüm meydana gelebilir. Atropin ile ara sıra aşırı duyarlılık 
reaksiyonları meydana gelebilir: bunlar genellikle deri döküntüleri olarak görülür, bazen de pul 
pul dökülmeye kadar ilerler. Pediatride görülen yan etkiler erişkin hastalarda görülenlere 
benzerdir, ancak merkezi sinir sistemi şikayetleri sıklıkla daha erken ve daha düşük dozlarda 
görülür.

Atropin ve pralidoxime birlikte kullanıldığında, atropinizasyon belirtileri, atropin tek başına 
kullanıldığında beklenenden daha erken ortaya çıkabilir. Bu, özellikle toplam atropin dozu 
yüksekse ve pralidoxime uygulaması gecikmişse geçerlidir. Birkaç vakada, bilincin 
iyileşmesinin hemen ardından heyecan ve manik davranış bildirilmiştir. Bununla birlikte, 
pralidoxime ile tedavi edilmeyen organofosfat zehirlenmesi vakalarında da benzer davranış 
meydana gelmiştir.

Amitai ve arkadaşları (JAMA 1990), AtroPen'in güvenliğini değerlendirdi-AtroPen alan 240 çocuktan 
oluşan bir vaka serisinde 0,5 mg, 1 mg ve 2 mg-1990 Körfez Savaşı Döneminde uygunsuz bir şekilde 
(yani, hiçbir sinir ajanına maruz kalmama). Genel olarak, atropinizasyonun şiddeti dozla doğrusal 
olmayan bir korelasyon izledi. 0.045 mg/kg'a kadar olan tahmini dozlar, hiçbir atropinizasyon 
belirtisi göstermedi. 0.045 mg/kg ila 0.175 mg/kg arasındaki ve hatta 0.175 mg/kg'ın üzerindeki 
tahmini dozlar, sırasıyla hafif ve şiddetli etkilerle ilişkilendirilmiştir. Çoğu durumda eksik 
enjeksiyondan şüphelenildiğinden, çocuklar tarafından alınan gerçek doz tahmin edilenden önemli 
ölçüde düşük olabilir. Ne olursa olsun, bildirilen yan etkiler genellikle hafifti ve kendi kendini 
sınırladı. Birkaç çocuğun hastaneye yatırılması gerekiyordu. Bildirilen advers reaksiyonlar, 
gözbebeklerinde genişleme (%43), taşikardi (%39), kuru zarlar (%35), cilt kızarıklığı (%20), sıcaklık 
37.8°C veya 100°F (%4) ve nörolojik anormallikler (%5) idi. . Lokal ağrı ve şişlik de vardı. EKG'si olan 
91 çocukta sinüs taşikardisi dışında anormallik saptanmadı; 22 çocukta 160-190 atım/dakika şiddetli 
taşikardi vardı.
karışıklık, uyuşukluk ve ataksi.

Nörolojik anormallikler irritabilite, ajitasyon,

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda atropin için yayınlanmış literatürde aşağıdaki yan etkiler 
bildirilmiştir:
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Kardiyovasküler:Sinüs taşikardisi, supraventriküler taşikardi, kavşak taşikardisi, 
ventriküler taşikardi, bradikardi, çarpıntı, ventriküler aritmi, ventriküler çarpıntı, 
ventriküler fibrilasyon, atriyal aritmi, atriyal fibrilasyon, ventriküler büyük atım, 
ventriküler ekstra atım, ventriküler ekstra atım , supraventriküler ekstrasistol, asistol, 
kardiyak senkop, sinüs düğümü iyileşme süresinin uzaması, kardiyak dilatasyon, sol 
ventrikül yetmezliği, miyokard enfarktüsü, aralıklı düğüm ritmi (P dalgası yok), uzamış 
P dalgası, kısaltılmış PR segmenti, R on T fenomeni, kısaltılmış RT QRS kompleksinin 
süresi, genişlemesi ve düzleşmesi, uzamış QT aralığı, T dalgasının düzleşmesi, 
repolarizasyon anormallikleri, değişmiş ST-T dalgaları, retrograd iletim, geçici AV 
disosiasyonu,Artmış kan basıncı, düşük kan basıncı, kararsız kan basıncı, zayıf veya 
palpe edilemeyen periferik nabızlar.

Göz:Midriyazis, bulanık görme, göz bebeklerinin ışığa tepkisi zayıf, fotofobi, kontrast duyarlılığında 
azalma, görme keskinliğinde azalma, akomodasyonda azalma, siklopleji, şaşılık, heterofori, siklofori, 
akut açı kapanması glokomu, konjonktivit, keratokonjonktivit sicca, körlük, göz yaşarması, kuru 
gözler/kuru konjonktiva, tahriş olmuş gözler, göz kapağında kabuklanma, blefarit.

Gastrointestinal:Mide bulantısı, karın ağrısı, paralitik ileus, bağırsak seslerinde azalma, karında 
şişkinlik, kusma, mide boşalmasında gecikme, gıda emiliminde azalma, disfaji.

Genel:Hiperpireksi, uyuşukluk, uyuşukluk, göğüs ağrısı, aşırı susama, halsizlik, senkop, uykusuzluk, dil 
çiğneme, dehidratasyon, sıcak hissetme, enjeksiyon bölgesi reaksiyonu.

immünolojik:Anafilaktik tepki.

Özel Soruşturmalar:Lökositoz, hiponatremi, yüksek BUN, yüksek hemoglobin, 
yükselmiş eritrositler, düşük hemoglobin, hipoglisemi, hiperglisemi, hipokalemi, 
EEG'de fotik stimülasyonda artış, EEG'de uyuşukluk belirtileri, EEG'de alfa dalgaları, 
açılışta bloke edilmiş alfa dalgaları (EEG) gözler.

Metabolik:Besleme başarısızlığı.

Merkezi sinir sistemi:Ataksi, halüsinasyonlar (görsel veya işitsel), nöbetler (genellikle tonik 
klonik), anormal hareketler, koma, konfüzyon, stupor, baş dönmesi, amnezi, baş ağrısı, 
tendon reflekslerinde azalma, hiperrefleksi, kas seğirmesi, opisthotnos, Babinski refleksi/
Chaddock refleksi, hipertoni, dismetri, kas klonusu, zehirlenme hissi, konsantrasyon 
güçlüğü, vertigo, dizartri.

Psikiyatrik:Ajitasyon, huzursuzluk, deliryum, paranoya, anksiyete, zihinsel bozukluklar, mani, içine 
kapanık davranış, davranış değişiklikleri.

genitoüriner:İşeme zorluğu, idrar aciliyeti, mesanenin şişmesi, idrar retansiyonu, yatak 
ıslatma.

Akciğer:Takipne, yavaş solunum, sığ solunum, solunum zorluğu, zor solunum, 
inspiratuar stridor, larenjit, laringospazm, pulmoner ödem, solunum yetmezliği, 
subkostal durgunluk.
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Dermatolojik:Kuru mukoz membranlar, kuru sıcak cilt, kızarık cilt, oral lezyonlar, dermatit, peteşi döküntüsü, 
maküler döküntü papüler döküntü, makülopapüler döküntü, skarlatiniform döküntü, eritematöz döküntü, 
terleme/nemli cilt, soğuk cilt, siyanozlu cilt, tükürük salgısı.

Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılığı

Atropinin bilinen bir bağımlılık potansiyeli yoktur.

DOZ AŞIMI

Belirtiler:

Atropin ile ciddi doz aşımı, parasempatik olarak innerve edilen organların yaygın felci ile 
karakterizedir. Kuru mukoz membranlar, genişlemiş ve tepki vermeyen öğrenciler, 
taşikardi, ateş ve kutanöz kızarma, zihinsel ve nörolojik semptomlar gibi özellikle 
belirgindir. Oryantasyon bozukluğu, mani, halüsinasyonlar, yürüme bozuklukları ve 
semptomlar 48 saat veya daha uzun sürebilir. Şiddetli zehirlenme durumlarında solunum 
depresyonu, koma, dolaşım bozukluğu ve ölüm meydana gelebilir.

Atropinin ölümcül dozu bilinmemektedir. Organofosfor zehirlenmesinin tedavisinde, birkaç gün ila 
4-5 hafta arasında yaklaşık 2300-3300 mg veya daha fazla kümülatif dozlar uygulanmıştır. 
Çocuklarda, 1951'den önce yayınlanan tıbbi literatür, tümü 10 ay ila 3 yaş arasındaki hastalarda ve 
tümü atropin göz damlası veya merhemiyle ilişkili dört ölüm bildirmektedir. Toplam tahmini 
oftalmik dozlar, tek doz (2 mg) veya 1-2 gün boyunca verilen 1,6, 2, 4 ve 18 mg idi. 1950'den beri 
yayınlanmış güncel literatürün gözden geçirilmesi, atropin ile ilişkili hiçbir pediatrik ölüm tespit 
etmemiştir. Yetişkinlerde az sayıdaki ölüm, genellikle tipik klinik dozlarda atropin kullanıldığında, 
genellikle akut miyokard enfarktüsü ile ilişkili bradikardi durumunda görülmüştür.

0,5 mg kadar düşük bir dozda, istenmeyen semptomlar veya aşırı doz tepkileri meydana gelebilir. 
Bunlar, ilacın daha büyük dozları (uyarma, halüsinasyonlar, deliryum ve koma) ile şiddet ve ölçüde 
artar. Yenidoğanda aşırı hipertermi, oral yoldan 0.065 mg kadar az bildirilmiştir. Bununla birlikte, 
organofosfor zehirlenmesi varlığında, çok daha yüksek dozlarda atropinin tolere edildiği ve optimal 
tedavi için gerekli olduğu görülmektedir.

Tedavi:

Destekleyici tedavi belirtildiği gibi uygulanmalıdır. Solunum baskılanmışsa, oksijenli suni 
solunum gereklidir. Özellikle çocuklarda ateşi düşürmek için buz torbaları, alkollü 
süngerler veya hipotermi battaniyesi gerekebilir. İdrar retansiyonu meydana gelirse 
kateterizasyon gerekli olabilir. Atropin eliminasyonu böbrek yoluyla gerçekleştiğinden, çıktı 
muhafaza edilmeli ve mümkünse arttırılmalıdır, ancak diyalizin aşırı doz durumlarında 
yardımcı olduğu gösterilmemiştir. İntravenöz sıvılar gösterilebilir. Etkilenen kişinin 
fotofobisi nedeniyle oda karartılmalıdır.
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Toksik doz aşımı durumunda, belirgin heyecan ve konvülsiyonları kontrol etmek için 
gerektiğinde kısa etkili bir barbitürat veya diazepam verilebilir. Sedasyon için yüksek dozlardan 
kaçınılmalıdır, çünkü merkezi depresan etkisi, atropin zehirlenmesinde geç ortaya çıkan 
depresyonla çakışabilir. Merkezi uyarıcılar tavsiye edilmez. 1 ila 4 mg'lık (çocuklarda 0,5 ila 1,0 
mg) yavaş intravenöz enjeksiyonla atropin antidotu olarak verilen fizostigmin, çoğu durumda 
yüksek dozlarda atropinin neden olduğu deliryumu ve komayı hızla ortadan kaldırır. 
Fizostigminin etki süresi kısa olduğundan, hasta bir veya iki saat sonra tekrar komaya girebilir 
ve muhtemelen tekrarlanan dozlar gerekebilir. Neostigmin, pilokarpin ve metakolin, kan-beyin 
bariyerini geçmedikleri için çok az gerçek fayda sağlarlar.

DOZAJ VE YÖNETİM

DİKKAT!
SİNİR KORUYUCU VE BÖCEK ZEHİRLENMESİ, BU KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK 
TASARLANMIŞ, MASKE DAHİL KORUYUCU GİYSİLER GİYMEKTİR.

KİMYASALLARA MARUZ KALMAYA KARŞI BİRİNCİL KORUMA

BİREYLER KİMYASAL SİNİR ETKİLERİNDEN VE BÖCEK ZEHİRLENMELERİNDEN TAM 
KORUMA SAĞLAMAK İÇİN SADECE ATROPİN VE PRALİDOKSİ GİBİ ANTİDOTLARIN 
KULLANILABİLİRLİĞİNE GÜVENMEMELİDİR.

Kirlenmiş ortamdan derhal tahliye esastır. Zehirlenen kişinin dekontaminasyonu 
mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır.

AtroPen-Auto-Injector, kolinesteraz aktivitesine sahip duyarlı organofosforlu sinir ajanlarının 
yanı sıra organofosforlu veya karbamat insektisitlerin neden olduğu zehirlenmelerin tedavisi 
için endikedir.AtroPen-Auto-Injector, sinir ajanı veya insektisit intoksikasyonunun 
tanınması ve tedavisi konusunda yeterli eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.
Pralidoxime klorür, atropin tedavisine önemli bir yardımcı olarak hizmet edebilir.

AtroPen-insektisit veya sinir ajanı zehirlenmelerinin muskarinik semptomlarının 
başlangıç   tedavisi olarak tasarlanmıştır (genellikle artan salgılardan dolayı nefes 
alma güçlükleri); derhal kesin tıbbi bakım aranmalıdır.AtroPen-Oto-Enjektör, 
organofosfor veya karbamat zehirlenmesi semptomları (genellikle yırtılma, aşırı oral 
sekresyonlar, hırıltılı solunum, kas fasikülasyonları vb.) ortaya çıkar çıkmaz uygulanmalıdır. 
Orta ila şiddetli zehirlenmelerde, birden fazla AtroPen uygulanması-atropinizasyon 
sağlanana kadar (kızarma, midriyazis, taşikardi, ağız ve burun kuruluğu) gerekebilir. 
Şiddetli zehirlenmelerde, klasik tonik-klonik sarsıntı zehrin etkilerine bağlı olarak belirgin 
olmayabileceğinden, şuursuz kişide nöbet şüphesi varsa eş zamanlı olarak bir 
antikonvülsan verilmesi de istenebilir. Organofosforlu sinir ajanları ve böcek öldürücülere 
bağlı zehirlenmelerde, aynı zamanda pralidoxime klorür gibi bir kolinesteraz 
reaktivatörünün uygulanması da yardımcı olabilir.

tavsiye edilirüç (3) AtroPen-Otomatik Enjektörler, sinir ajanı veya organofosfat insektisit 
zehirlenmesi riski taşıyan her kişide kullanılabilir; hafif semptomlar için bir (1) artı aşağıda 
açıklandığı gibi şiddetli semptomlar için iki (2) daha fazla. En fazla üç (3) AtroPen-

Enjeksiyonlar, hasta eğitimli bir tıp doktorunun gözetimi altında olmadığı sürece kullanılmalıdır.
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Sağlayıcı. AtroPen'in farklı doz güçleri-alıcının yaşına ve kilosuna bağlı olarak 
mevcuttur.

• 90 libre (41 kg) üzerindeki yetişkinler ve çocuklar
(genelde 10 yaş üzeri)

AtroPen®2 mg (Yeşil)

• 40 libre ila 90 libre (18 – 41 kg) arasındaki çocuklar
(genellikle 4 ila 10 yaş arası)

AtroPen®1 mg (koyu Kırmızı)

• 15 libre ila 40 libre (7 – 18 kg) arasındaki çocuklar
(genellikle 6 ay ila 4 yaş arası)

AtroPen®0,5 mg (mavi)

• 15 libreden (7 kg) hafif bebekler
(genellikle 6 aydan küçük)

AtroPen®0.25 mg (sarı)

HAFİF BELİRTİLERİN tedavisi:

Bir tane 1)AtroPen-iki veya daha fazla ise önerilirILIMANmaruziyetin bilindiği veya şüphelenildiği 
durumlarda sinir ajanı (sinir gazı) veya insektisit maruziyeti semptomları ortaya çıkar.

iki (2)ek AtroPen®İlk AtroPen'i aldıktan 10 dakika sonra hızlı bir şekilde art arda verilen enjeksiyonlar 
önerilir.®Mağdur aşağıdakilerden herhangi birini geliştirirse enjeksiyonŞİDDETLİaşağıda listelenen 
semptomlar. Mümkünse ikinci ve üçüncü AtroPen'i mağdur dışında bir kişi uygulamalıdır.®
enjeksiyonlar.

ŞİDDETLİ BELİRTİLERİN tedavisi:

Bilinci yerinde olmayan veya aşağıdakilerden herhangi birine sahip bir mağdurla karşılaşılırsa,ŞİDDETLİ
aşağıda listelenen semptomlar, derhal uygulayınüç (3)AtroPen®uygun ağırlık bazlı AtroPen kullanılarak 
kurbanın orta lateral uyluğuna hızlı bir şekilde enjeksiyonlar®doz.

HAFİF BELİRTİLER sinir ajanı veya insektisit maruziyeti aşağıdakileri içerir:
- Bulanık görme, miyoz
- Aşırı açıklanamayan yaşlar*
-Aşırı açıklanamayan burun akıntısı*
- Aniden açıklanamayan aşırı salya akışı gibi artan tükürük*
- Göğüste sıkışma veya nefes almada zorluk
- Tüm vücutta titreme veya kas seğirmesi
- Bulantı ve/veya kusma
- Açıklanamayan hırıltı veya öksürük
- Akut başlangıçlı mide krampları
- Taşikardi veya bradikardi

CİDDİ BELİRTİLER Sinir ajanına veya böcek öldürücülere maruz kalma aşağıdakileri içerir:
- Garip veya karışık davranış
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- Ciddi nefes almada zorluk veya akciğerlerinizden/hava yolunuzdan şiddetli sekresyonlar
- Şiddetli kas seğirmesi ve genel halsizlik**
- İstemsiz idrara çıkma ve dışkılama (dışkı)*
- Konvülsiyonlar
- Bilinç kaybı

* Bu belirtiler bazen sağlıklı bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür. Bu yaş grubunda, bu 
belirtiler listelenen diğer belirtilerden daha az güvenilirdir. Sinir ajanı veya pestisit maruziyeti 
bilindiğinde veya şüphelenildiğinde semptomlar toplu olarak düşünülmelidir.

* * Bebekler, sinir ajanlarına veya pestisitlere maruz kaldıktan hemen sonra, kas seğirmesinden 
ziyade kas gevşekliği ile uykulu veya bilinçsiz hale gelebilirler.

Tüm mağdurlar kontamine ortamdan derhal tahliye edilmelidir. Derhal tıbbi yardım 
alınmalıdır. Mümkün olduğunda koruyucu maskeler ve giysiler kullanılmalıdır. 
Dekontaminasyon prosedürleri mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Deri 
teması meydana gelirse, giysiler çıkarılmalı ve saç ve cilt, mümkün olan en kısa sürede 
sodyum bikarbonat veya alkol ile iyice yıkanmalıdır.

Ciddi derecede zehirlenmiş bireyin acil bakımı, oral ve bronşiyal sekresyonların 
çıkarılmasını, açık bir hava yolunun korunmasını, ek oksijen ve gerekirse suni 
havalandırmayı içermelidir. Genel olarak, atropin hipoksi varlığında ventriküler 
fibrilasyon ve olası nöbetler üretebileceğinden, siyanoz üstesinden gelene kadar 
atropin kullanılmamalıdır.

Pralidoxime (eğer kullanılıyorsa), zehirlenmeden hemen veya hemen sonra uygulanırsa en etkilidir. Genellikle, 
pralidoxime, maruziyetin sona ermesinden 36 saatten fazla bir süre sonra verilirse, zehirin yavaş yaşlandığı 
bilinmedikçe veya yutulan zehirlerin gecikmiş devam eden gastrointestinal absorpsiyonunda olduğu gibi 
yeniden maruz kalmanın mümkün olmadığı durumlar dışında, çok az şey elde edilir. İlk iyileşmeden sonra, 
gecikmiş emilim nedeniyle olduğu düşünülen ölümcül nüksler bildirilmiştir. Bu tür hastalarda birkaç gün 
boyunca devam eden uygulama yararlı olabilir.

Orta derecede ila şiddetli derecede zehirlenmiş tüm hastaların yakın gözetimi, en az 48 ila 72 saat süreyle endikedir.

Bilinci yerinde olmayan kişide şüpheleniliyorsa, konvülsiyonları tedavi etmek için diazepam gibi bir 
antikonvülzan uygulanabilir. Sinir ajanlarının ve bazı insektisitlerin etkileri, nöbetin motor belirtilerini 
maskeleyebilir.

ÖNEMLİ: SİNİR AJANLARI VE BÖCEK ZEHİRLENMESİNE İLİŞKİN TAHLİYE MAĞDURLARINA YARDIMCI 
OLAN DOKTORLAR VE/VEYA DİĞER TIBBİ PERSONEL, KENDİNİ MAĞDURUN GİYSİLERİYLE kontamine 
ETMEKTEN KAÇINMALIDIR. AGRESİF VE GÜVENLİ DEKONTAMİNASYON KESİNLİKLE TAVSİYE 
OLUNUR.

AtroPen'i yönetmek için talimatlar®(lütfen resimli doza özel bakınKendi Kendine Yardım ve 
Bakıcı Kullanım Talimatlarıbu prospektüsün sonunda):
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Uyarı: Ek AtroPen verilmesi®Gerçek sinir ajanı veya insektisit zehirlenmesinin yokluğunda 
yanlışlıkla yapılan enjeksiyonlar aşırı dozda atropine neden olabilir ve bu da geçici yetersizlik ile 
sonuçlanabilir (düzgün yürüyememe, net görememe veya birkaç saat veya daha fazla net 
düşünememe).
ölüm dahil.

Kalp hastalığı olan hastalar ciddi advers olaylar açısından risk altında olabilir,

NASIL TEDARİK EDİLDİ

AtroPen®dört güçte sağlanır. AtroPen®0.25 mg (NDC 11704-107-01), Atropin Enjeksiyonu 
(atropin, 0.21 mg/0.3 mL), AtroPen sağlar®0,5 mg (NDC 11704-104-01), Atropin Enjeksiyonu 
(atropin, 0,42 mg/0.7 ml), AtroPen sağlar®1 mg (NDC 11704-105-01), Atropin Enjeksiyonu 
(atropin, 0.84 mg/0.7 ml) ve AtroPen sağlar®2 mg (NDC 11704-106-01), intramüsküler 
enjeksiyon için steril solüsyonda Atropin Enjeksiyonu (atropin, 1.67 mg/0.7 ml) sağlar. 
AtroPen®kendi kendine veya bakıcı yönetimi için tasarlanmış bağımsız bir birimdir.

25'te saklayın°C (77°F); 15-30'a kadar izin verilen geziler°C (59-86°F)
[bkz. USP Kontrollü Oda Sıcaklığı]

Donmaktan koruyun. Işıktan koruyunuz.

Tarafından üretildi:
MERIDIAN TIBBİ TEKNOLOJİLER A.Ş.

KOLOMBİYA, MD 21046

King Pharmaceuticals, Inc.'in tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş.
1-800-776-3637

0001166
Rev. 08/04

[FİRMAYA NOT: Nihai prospektüs, bu konumda bir "kopyalama" olarak "Kendi Kendine Yardım ve 
Bakıcı Kullanım Talimatları" talimat sayfasının bir kopyasını içermelidir.]

- SON-
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Kendi Kendine Yardım ve Bakıcı Yardımı Kullanım Talimatları.

BU TALİMATLARI TAKİP EDİNSADECEATROPİN YÖNETMEYE HAZIR OLDUĞUNDA

Aşama 1
DOĞRU DOZU KULLANIN

90 librenin üzerindeki yetişkinler ve çocuklar
(genelde 10 yaş üzeri)

2 mg AtroPen-

(YEŞİL ETİKET)

40 lbs ila 90 lbs ağırlığındaki çocuklar
(genellikle 4 ila 10 yaş arası)

1 mg AtroPen-

(KOYU KIRMIZI ETİKET)
15 lb ila 40 lb ağırlığındaki çocuklar 

(genellikle 6 ay ila 4 yaş arası)
0,5 mg AtroPen-

(MAVİ ETİKET)

15 libreden daha hafif olan bebekler. (7 kg.)
(genellikle altı aydan küçük) 0,25 

mg AtroPen-(SARIETİKET)

Adım 2
SİNİR AJANI VE BÖCEK BİLİNMESİ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Sinir ajanı (veya sinir gazı) veya insektisit maruziyetinin bilindiği veya şüphelenildiği bir 
ortamda, aşağıdakiler sinir ajanı intoksikasyonunun hafif ve şiddetli semptomlarıdır.

Bu belirtilerin tümü sizde olmayabilir:



NDA 17-106 AtroPen Kullanımı için Kendi Kendine Yardım ve Bakıcı Talimatları 
Sayfa 2

HAFİF semptomlar ŞİDDETLİ semptomlar
• Bulanık görme ve ağrılı gözler
• Yaşlı gözler*
• Burun akması*
• Ani salya akışı gibi artan 

tükürük*
• Göğüste sıkışma veya nefes 

almada zorluk
• Vücut boyunca titreme veya 

kas seğirmesi
• Mide bulantısı ve kusma
• İstemsiz salgılar (akciğerlerinizden/

hava yolunuzdan balgam)

• Garip veya karışık davranış
• Akciğerlerinizden/hava yolunuzdan nefes almada 

ciddi zorluk veya şiddetli sekresyonlar

• Şiddetli kas seğirmesi ve 
genel halsizlik**

• İstemsiz idrara çıkma ve 
dışkılama (dışkı)*

• konvülsiyonlar

• bilinç kaybı

Bebeklerde ve küçük çocuklarda belirtiler
* Bu belirtiler bazen sağlıklı bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür. Bu yaş 

grubunda, bu belirtiler listelenen diğer belirtilerden daha az güvenilirdir. 
Sinir ajanı veya pestisit maruziyeti bilindiğinde veya şüphelenildiğinde 
semptomlar toplu olarak düşünülmelidir.

* * Bebekler, sinir gazlarına veya böcek ilaçlarına maruz kaldıktan hemen sonra, 
kas seğirmesinden ziyade kas gevşekliği ile uykulu veya bilinçsiz hale 
gelebilirler.

Aşama 3

HAFİF BELİRTİLERİN TEDAVİSİ
İLK DOZ:Bir (1) AtroPen verin-Sinir gazına veya insektisit maruziyetine ilişkin iki veya daha fazla 
HAFİF semptom yaşarsanız.Bir yardımcı arayın ve devam eden veya kötüleşen semptomlar 
için sizi kontrol etmelerini sağlayın. Derhal tıbbi yardım alın.

EK DOZLAR:İki (2) ek AtroPen-İlk AtroPen'i aldıktan 10 dakika sonra hızlı bir şekilde 
art arda verilen enjeksiyonlar önerilir.-Mağdur aşağıdakilerden herhangi birini 
geliştirirse enjeksiyonŞİDDETLİYukarıda listelenen semptomlar. Mümkünse ikinci ve 
üçüncü AtroPen'i mağdur dışında bir kişi uygulamalıdır.-enjeksiyonlar.

CİDDİ BELİRTİLERİN TEDAVİSİ
Bilinci yerinde olmayan veya aşağıdakilerden herhangi birine sahip bir mağdurla karşılaşılırsa,
ŞİDDETLİyukarıda listelenen semptomlar, derhal uygulayınüç (3)AtroPen-uygun ağırlık bazlı 
AtroPen kullanılarak hızlı bir şekilde kurbanın orta uyluğuna enjeksiyonlar-doz.

UYARI: İlave AtroPen verilmesi-sinir ajanı veya insektisit zehirlenmesi olmadan yanlışlıkla 
enjeksiyonlar aşırı dozda atropine neden olabilir ve bu da geçici yetersizlik ile sonuçlanabilir 
(birkaç saat veya daha fazla net görememe veya düzgün yürüyememe). Kalp hastalığı olan 
hastalar, ölüm dahil ciddi advers olaylar açısından risk altında olabilir.

4. Adım

KULLANIM YÖNERGELERİ2 mg,
1 mg, ve

0,5 mgATROPEN-
(0.25 mg doz talimatları için aşağıya bakın)
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(A) Plastik manşonun yivli ucunu aşağı 
ve sarı emniyet kapağının üzerine 
oturtun. AtroPen'i çıkarın-

plastik koldan.

Dikkat: Parmaklarınızı yeşil ucun üzerine 
koymayın.

(B)AtroPen'i sıkıca kavrayın-yeşil ucu 
aşağı dönük.

(C) Diğer elinizle sarı emniyet kapağını 
çekip çıkarın.

kendi kendine yardım bakıcı yardımı (D) Yeşil ucu düz bir şekilde aşağıya 
doğrultun ve sıkıca bastırın (90°açı) dış 
uyluğa karşı. AtroPen-Bunu yaptığınızda 
cihaz ilacı etkinleştirecek ve iletecektir.
Giysiler aracılığıyla enjeksiyon 
yapılmasında bir sakınca yoktur ancak 
enjeksiyon bölgesindeki ceplerin boş 
olduğundan emin olun.

Çok zayıf insanlar ve küçük çocuklara 
da uyluktan enjekte edilmelidir, ancak 
AtroPen'i vermeden önce-, enjeksiyon 
için daha kalın bir alan sağlamak için 
uyluğu yukarı kaldırın.

kendi kendine yardım bakıcı yardımı

(E) Enjeksiyonun bitmesini sağlamak için 
otomatik enjektörü en az 10 saniye 
sıkıca yerinde tutun.

(F) AtroPen'i çıkarın-ve enjeksiyon 
bölgesine birkaç saniye masaj yapın.
İğne görünmüyorsa, sarı emniyet 
kapağının çıkarıldığından emin olun ve C 
ve E adımlarını tekrarlayın, ancak daha 
sert bastırın.



NDA 17-106 AtroPen Kullanımı için Kendi Kendine Yardım ve Bakıcı Talimatları 
Sayfa 4

(G) Kullandıktan sonra sert bir yüzey kullanarak 
iğneyi AtroPen'e doğru bükün-ve 
kullanılmış AtroPen'i sabitleyin-kurbanın 
giysisine veya kullanılmış AtroPen'i gösterin
-Gördüğünüz ilk tıbbi kişiye Otomatik 
Enjektörler. Bu, tıbbi personelin AtroPen'in 
sayısını ve dozunu görmesini sağlayacaktır.
-Otomatik Enjektörler uygulandı. Kendinizi 
ve maruz kalan kişiyi kontamine alandan 
hemen uzaklaştırın.

Tıbbi yardım bulmaya çalışın.

0.25 MG KULLANIM TALİMATLARI
ATROPEN®

(A) Plastik kapağı sarı tüpten çıkarın ve 
AtroPen'i kaydırın-tüpten.

Dikkat: Parmaklarınızı yeşil ucun üzerine koymayın.

(B) AtroPen'i sıkıca kavrayın-siyah ucu aşağı 
dönük.

(C) Diğer elinizle gri emniyet kapağını çekip 
çıkarın.

(D) Enjeksiyon için daha kalın bir alan sağlamak için 
uyluğu toplayın. Siyah ucu düz bir şekilde 
aşağıya (90° açıyla) dış uyluğa doğru 
hedefleyin ve sıkıca bastırın. AtroPen-Bunu 
yaptığınızda cihaz ilacı etkinleştirecek ve 
iletecektir.

(E) Enjeksiyonun bitmesini sağlamak için otomatik 
enjektörü en az 10 saniye sıkıca yerinde tutun.
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(F) AtroPen'i çıkarın-ve enjeksiyon bölgesine birkaç 
saniye masaj yapın. İğne görünmüyorsa, gri 
güvenlik kapağının çıkarıldığından emin olun 
ve D ve E adımlarını tekrarlayın, ancak daha 
sert bastırın.

(G) Kullandıktan sonra sert bir yüzey kullanarak 
iğneyi AtroPen'e doğru bükün-ve kullanılmış 
AtroPen'i sabitleyin-kurbanın giysisine veya 
kullanılmış AtroPen'i gösterin-Otomatik 
Enjektörler, gördüğünüz bir sonraki tıbbi 
kişiye. Bu, tıbbi personelin AtroPen'in 
sayısını ve dozunu görmesini sağlayacaktır.-
Otomatik Enjektörler uygulandı. Kendinizi 
ve maruz kalan kişiyi kontamine alandan 
hemen uzaklaştırın.

Daha fazla tıbbi yardım alın.

AtroPen-Meridian Medical 
Technologies, Inc., Columbia, MD 
21046'nın tescilli ticari markasıdır.
King Pharmaceuticals, Inc.'in tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş 
1-800-776-3637
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