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THUỐC TIÊM ATROPINE
Chỉ RX

CHỈ DÙNG CHO ĐẠI LÝ THẦN KINH VÀ CÔN TRÙNG CHỮA ĐỘC

THẬN TRỌNG! BẢO VỆ CHÍNH CHỐNG TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT THẦN KINH HÓA 
CHẤT VÀ CHẤT ĐỘC BIỆT CÔN TRÙNG LÀ VIỆC MAY MẶC BẢO VỆ BAO GỒM MẶT NẠ 
ĐƯỢC THIẾT KẾ CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG NÀY.

CÁ NHÂN KHÔNG NÊN CÁC LOẠI ANTIDOTOTES MẠNH MẼ HOÀN TOÀN NHƯ ATROPINE VÀ 
PRALIDOXIME ĐỂ CUNG CẤP SỰ BẢO VỆ HOÀN TOÀN KHỎI CÁC TÁC NHÂN HÓA HỌC VÀ CHẤT ĐỘC 
BIỆT CÔN TRÙNG.

HÃY XEM LẠI LƯU Ý Y TẾ NGAY LẬP TỨC SAU KHI Tiêm ATROPEN-.

GIẢI PHÁP TIÊU CHUẨN CHỈ DÙNG INTRAMUSCULAR

SỰ MIÊU TẢ
Mỗi ống tiêm tự động được nạp sẵn cung cấp một liều thuốc giải độc atropine trong một đơn vị khép kín, 
được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho bản thân hoặc người chăm sóc. Bốn điểm mạnh của AtroPen-có 
sẵn; họ là AtroPen-0,25, AtroPen-0,5 mg, AtroPen-1 mg và AtroPen-2 mg.

Khi kích hoạt AtroPen-0,25 mg phân phối 0,21 mg atropine base (tương đương 0,25 mg 
atropine sulfate). AtroPen-0,25 mg cung cấp 0,3 mL dung dịch không chứa pyrogen vô 
trùng có chứa đệm xitrat, natri clorua và Nước để tiêm. Phạm vi pH là 4,0 - 5,0.

Khi kích hoạt AtroPen-0,5 mg phân phối 0,42 mg atropine base (tương đương với 0,5 mg 
atropine sulfate), AtroPen-1 mg phân phối 0,84 mg atropine base (tương đương với 1 mg 
atropine sulfate), và AtroPen-2 mg phân phối 1,67 mg atropine base (tương đương với 2 mg 
atropine sulfate). Mỗi 0,5 mg, 1 mg và 2 mg AtroPen-cung cấp atropine trong 0,7 mL dung dịch 
không chứa pyrogen vô trùng có chứa glycerin, phenol, đệm citrate và nước để tiêm. Phạm vi 
pH là 4,0–5,0.

Sau AtroPen-Auto-Injector đã được kích hoạt, thùng rỗng phải được xử lý đúng cách 
(xemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG). Nó không thể được nạp lại, cũng như không thể 
rút lại kim nhô ra.

Atropine, một chất kháng cholinergic (chất đối kháng muscarinic), xuất hiện dưới dạng tinh thể màu trắng, 
thường giống hình kim, hoặc dạng bột kết tinh màu trắng. Nó có khả năng hòa tan cao trong nước với trọng 
lượng phân tử là 289,38. Atropine, một alkaloid belladonna tự nhiên, là một hỗn hợp raxemic gồm các phần 
bằng nhau của d- và l-hyoscyamine, hoạt động của chúng hầu như hoàn toàn do đồng phân levo của thuốc.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN VIETNAMESE

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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Về mặt hóa học, atropine được ký hiệu là 1 H, 5 H-Tropan-3 –ol (±) -tropate. Công thức thực nghiệm của nó là C17H23

KHÔNG3và công thức cấu tạo của nó là:

DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

Cơ chế hoạt động:
Atropine thường được phân loại như một loại thuốc kháng cholinergic hoặc chống giao cảm (phó giao 
cảm). Tuy nhiên, chính xác hơn, nó được gọi là một tác nhân antimuscarinic vì nó đối kháng với các hoạt 
động giống như muscarine của acetylcholine và các este choline khác.

Atropine ức chế các hoạt động muscarinic của acetylcholine trên các cấu trúc được bao bọc 
bởi các dây thần kinh cholinergic sau ion và trên các cơ trơn, những cơ phản ứng với 
acetylcholine nội sinh nhưng không được kích hoạt như vậy. Cũng như các thuốc chống 
đau bụng khác, tác dụng chính của atropine là đối kháng cạnh tranh hoặc đối kháng vượt 
trội, có thể được khắc phục bằng cách tăng nồng độ acetylcholine tại các vị trí thụ thể của 
cơ quan tác dụng (ví dụ, bằng cách sử dụng các chất kháng cholinesterase, ức chế sự phá 
hủy acetylcholine của enzym ). Các thụ thể đối kháng với atropine là các cấu trúc ngoại vi bị 
kích thích hoặc ức chế bởi muscarine, (tức là các tuyến ngoại tiết, cơ trơn và cơ tim). Các 
phản ứng đối với kích thích thần kinh cholinergic sau tạo men cũng có thể bị ức chế bởi 
atropine,

Dược lực học:

Atropine làm giảm tiết dịch trong miệng và đường hô hấp, giảm co thắt và co thắt 
đường hô hấp, và có thể làm giảm tê liệt hô hấp do tác động của tác nhân độc hại lên 
hệ thần kinh trung ương. Sự ức chế phó giao cảm do atropine có thể xảy ra trước một 
giai đoạn kích thích thoáng qua, đặc biệt là trên tim, nơi liều lượng nhỏ đầu tiên làm 
chậm tốc độ trước khi nhịp tim nhanh đặc trưng phát triển do tê liệt kiểm soát phế vị. 
Mặc dù kích thích phế vị nhẹ xảy ra, tốc độ hô hấp tăng và đôi khi tăng độ sâu của hô 
hấp do atropine tạo ra có lẽ là kết quả của giãn tiểu phế quản. Do đó, atropine là một 
chất kích thích hô hấp không đáng tin cậy và liều lượng lớn hoặc lặp lại có thể làm giảm 
hô hấp.

Liều lượng atropine thích hợp loại bỏ nhiều loại phản xạ tim chậm hoặc mất tâm thu. Thuốc 
cũng ngăn ngừa hoặc loại bỏ nhịp tim chậm hoặc không có nhịp tim được tạo ra khi tiêm các 
este choline, chất kháng cholinesterase hoặc các thuốc phó giao cảm khác, và ngừng tim do 
kích thích phế vị. Atropine cũng có thể làm giảm mức độ tắc nghẽn một phần tim khi hoạt động 
của phế vị là một yếu tố căn nguyên. Ở một số người có khối tim hoàn chỉnh,
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tốc độ tâm thất có thể được tăng nhanh bởi atropine; ở những người khác, tỷ lệ được ổn định. 
Đôi khi, một liều lượng lớn có thể gây ra blốc nhĩ thất (AV) và tạo nhịp nút.

Atropine với liều lượng lâm sàng chống lại sự giãn nở ngoại vi và giảm huyết áp đột ngột 
do các este choline tạo ra. Tuy nhiên, khi tự dùng, atropine không gây ra tác dụng nổi bật 
hoặc đồng đều trên mạch máu hoặc huyết áp. Liều toàn thân làm tăng nhẹ huyết áp tâm 
thu và giảm huyết áp tâm trương và có thể gây hạ huyết áp tư thế đáng kể. Liều lượng như 
vậy cũng làm tăng nhẹ cung lượng tim và giảm áp lực tĩnh mạch trung tâm. Đôi khi, liều 
điều trị làm giãn mạch máu da, đặc biệt là ở vùng “đỏ mặt” (atropine flush), và có thể gây 
ra “sốt” atropine do ức chế hoạt động của tuyến mồ hôi, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Dược động học:

Atropin được hấp thu nhanh và tốt sau khi tiêm bắp. Atropine biến mất nhanh chóng khỏi máu và 
được phân phối khắp các mô và chất lỏng khác nhau của cơ thể. Phần lớn thuốc bị phá hủy bởi quá 
trình thủy phân bằng enzym, đặc biệt là ở gan; từ 13 đến 50% được đào thải dưới dạng không đổi 
qua nước tiểu. Dấu vết được tìm thấy trong các chất tiết khác nhau, bao gồm cả sữa. Atropine dễ 
dàng vượt qua hàng rào nhau thai và đi vào hệ tuần hoàn của thai nhi.

C gần đúngtối đacủa atropine sau 1,67 mg atropine được tiêm bắp cho người lớn bằng 2 mg 
AtroPen-hệ thống phân phối là 9,6 ± 1,5 (trung bình ± SEM) ng / ml. Ý nghĩa Ttối đalà 3 phút. T½

của atropine tiêm tĩnh mạch ở trẻ em dưới 2 tuổi là 6,9 ± 3,3 (trung bình ± SD) giờ; ở trẻ em trên 
2 tuổi, T½là 2,5 ± 1,2 (trung bình ± SD) giờ; ở người lớn 16–58 tuổi T½là 3,0 ± 0,9 (trung bình ± 
SD) giờ; ở bệnh nhân lão khoa 65–75 tuổi là 10,0 ± 7,3 (trung bình ± SD) giờ. Liên kết với protein 
của atropine là 14 đến 22% trong huyết tương. Có sự khác biệt về giới tính trong dược động 
học của atropine.
con đực.

con đực.

AUC(0-inf)và Ctối đaở nữ cao hơn 15% so với
Thời gian bán hủy của atropine ở nữ ngắn hơn một chút (khoảng 20 phút) so với

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

AtroPen-Auto-Injector được chỉ định để điều trị ngộ độc bởi các chất độc thần kinh nhạy cảm 
với photpho hữu cơ có hoạt tính cholinesterase cũng như các chất diệt côn trùng hữu cơ hoặc 
cacbamat.AtroPen Auto-Injector nên được sử dụng bởi những người đã được đào tạo đầy 
đủ về nhận biết và điều trị ngộ độc chất độc thần kinh hoặc thuốc trừ sâu.Pralidoxime 
clorua có thể đóng vai trò như một chất hỗ trợ quan trọng cho liệu pháp atropine.

AtroPen-được dùng như một phương pháp điều trị ban đầu đối với các triệu chứng 
muscarinic của ngộ độc thuốc trừ sâu hoặc chất độc thần kinh (nói chung là khó thở do 
tăng tiết dịch); chăm sóc y tế dứt điểm cần được tìm kiếm ngay lập tức.AtroPen-Auto-
Injector nên được sử dụng ngay khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc phospho hữu cơ hoặc 
carbamate (thường chảy nước mắt, tiết nhiều dịch miệng, thở khò khè, co cứng cơ, v.v.) Trong 
trường hợp ngộ độc vừa đến nặng, sử dụng nhiều hơn một AtroPen-có thể được yêu cầu cho 
đến khi đạt được quá trình teo nhỏ (đỏ bừng, giãn đồng tử, nhịp tim nhanh, khô miệng và mũi). 
(XemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG) Trong các trường hợp ngộ độc nặng, cũng có thể nên 
dùng đồng thời thuốc chống co giật nếu nghi ngờ có co giật ở người bất tỉnh.
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vì hiện tượng giật tonic-clonic cổ điển có thể không rõ ràng do ảnh hưởng của chất độc. Trong các trường 
hợp ngộ độc do chất độc thần kinh phospho hữu cơ và thuốc diệt côn trùng, việc sử dụng đồng thời chất 
kích hoạt cholinesterase như pralidoxime chloride cũng có thể hữu ích.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Khi đối mặt với ngộ độc đe dọa tính mạng bởi các chất độc thần kinh phospho hữu cơ và thuốc diệt côn trùng, 
không có chống chỉ định tuyệt đối nào đối với việc sử dụng atropine (xemCẢNH BÁO).

CẢNH BÁO

THẬN TRỌNG! BẢO VỆ CHÍNH CHỐNG TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT THẦN KINH HÓA 
CHẤT VÀ CHẤT ĐỘC BIỆT CÔN TRÙNG LÀ VIỆC MAY MẶC BẢO VỆ BAO GỒM MẶT NẠ 
ĐƯỢC THIẾT KẾ CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG NÀY.

CÁ NHÂN KHÔNG NÊN CÁC LOẠI ANTIDOTOTES MẠNH MẼ HOÀN TOÀN NHƯ ATROPINE VÀ 
PRALIDOXIME ĐỂ CUNG CẤP SỰ BẢO VỆ HOÀN TOÀN KHỎI CÁC TÁC NHÂN HÓA HỌC VÀ CHẤT ĐỘC 
BIỆT CÔN TRÙNG.

Những bệnh nhân đã từng có phản ứng phản vệ trước đó với atropine có các triệu chứng nhẹ của ngộ 
độc chất cảm quang hoặc chất độc thần kinh không nên được điều trị nếu không có sự giám sát y tế đầy 
đủ.

Trong khi AtroPen-có thể được sử dụng cho tất cả các cá nhân bị đe dọa tính mạng tiếp xúc với 
chất độc thần kinh lân quang và thuốc diệt côn trùng, cần hết sức thận trọng khi sử dụng cho 
những cá nhân có các rối loạn sau khi các triệu chứng ngộ độc chất độc thần kinh ít nghiêm 
trọng hơn: những người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, rối loạn nhịp 
tim như cuồng nhĩ, tăng nhãn áp góc hẹp nghiêm trọng, hẹp môn vị, phì đại tuyến tiền liệt, suy 
thận nghiêm trọng hoặc nhồi máu cơ tim gần đây.

Nhiều hơn một liều atropine (AtroPen-Auto-Injector) có thể cần thiết lúc đầu, đặc biệt 
khi phơi nhiễm nhiều hoặc các triệu chứng nghiêm trọng. Hkhông nên dùng quá ba 
liều trừ khi có sự giám sát của nhân viên y tế được đào tạo.Liều cao atropine có thể 
được yêu cầu trong nhiều giờ sau khi tiếp xúc với liều lượng cao để duy trì quá trình 
teo. (XemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG.)

Trẻ em và người cao tuổi có thể nhạy cảm hơn với các tác dụng dược lý của atropine.

Khó thở nghiêm trọng cần phải hô hấp nhân tạo ngoài việc sử dụng atropine vì atropine 
không phụ thuộc vào việc hồi phục tình trạng yếu hoặc tê liệt của các cơ hô hấp.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Chung:Tình trạng tuyệt vọng của cá thể bị nhiễm độc phospho hữu cơ nói chung sẽ che dấu các dấu 
hiệu và triệu chứng nhỏ của điều trị atropine như đã được ghi nhận ở những người bình thường.
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Atropine nên được sử dụng thận trọng cho những người bị bệnh tim. Liều toàn thân thông 
thường có thể làm tăng nhãn áp cấp tính ở những người mẫn cảm, chuyển hẹp một phần 
môn vị thành tắc nghẽn hoàn toàn môn vị, gây bí tiểu ở những người bị phì đại tuyến tiền 
liệt hoặc gây ra sự tiết dịch phế quản và hình thành các nút nhớt nguy hiểm ở những người 
bị bệnh phổi mãn tính.

Kiểm tra trong phòng thí nghiệm:Nên tiến hành điều trị chất độc thần kinh phospho hữu cơ và 
ngộ độc thuốc trừ sâu mà không cần đợi kết quả của các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Phép 
đo cholinesterase hồng cầu và huyết tương, và đo paranitrophenol trong nước tiểu (trong trường 
hợp phơi nhiễm parathion) có thể hữu ích trong việc xác nhận chẩn đoán và theo dõi diễn biến của 
bệnh. Nồng độ cholinesterase trong hồng cầu giảm xuống dưới 50% so với bình thường chỉ được 
thấy khi ngộ độc este hữu cơ.

Thông tin cho bệnh nhân:Các bước thích hợp phải được thực hiện để đảm bảo rằng người 
dùng hiểu các chỉ định và sử dụng AtroPen-, bao gồm việc xem xét các triệu chứng ngộ độc và 
hoạt động của AtroPen-(xemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG).

Tương tác thuốc:Khi atropine và pralidoxime được sử dụng cùng nhau, các dấu hiệu teo 
da (đỏ bừng, giãn đồng tử, nhịp tim nhanh, khô miệng và mũi) có thể xảy ra sớm hơn dự 
kiến   so với khi dùng riêng atropine vì pralidoxime có thể làm tăng tác dụng của atropine.

Các biện pháp phòng ngừa sau đây cần được ghi nhớ trong điều trị ngộ độc kháng 
cholinesterase mặc dù chúng không chịu tác dụng trực tiếp của atropine và pralidoxime. Vì 
barbiturat được tăng cường bởi các kháng cholinesterase, chúng nên được sử dụng thận trọng 
trong điều trị co giật.

Sinh ung thư, sinh đột biến, suy giảm khả năng sinh sản:Không có báo cáo nào về khả năng gây ung thư, 
đột biến gen hoặc suy giảm khả năng sinh sản của atropine đã được công bố trong tài liệu. Vì atropine chỉ được 
chỉ định sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ngắn hạn, nên không có cuộc điều tra nào về những khía cạnh 
này đã được tiến hành.

Thời kỳ mang thai: Tác dụng gây quái thai - Nhóm thai kỳ C:Các nghiên cứu đầy đủ về sinh sản ở động 
vật đã không được thực hiện với atropine. Người ta không biết liệu atropine có thể gây hại cho thai nhi 
khi dùng cho phụ nữ mang thai hoặc nếu các tác nhân này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. 
Atropine chỉ nên dùng cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết.

Các bà mẹ cho con bú:Atropine được tìm thấy trong sữa mẹ ở dạng vi lượng. Cần thận 
trọng khi dùng atropin cho phụ nữ đang cho con bú.

Sử dụng cho trẻ em:Một đánh giá về các tài liệu đã xuất bản ủng hộ tính an toàn và hiệu quả của 
atropine trong trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu organophosphate ở tất cả các nhóm tuổi trẻ em. 
Liều khởi đầu là 0,05 mg / kg IM mỗi 5 đến 20 phút khi cần thiết để tạo ra quá trình teo hoàn toàn. 
(xem PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢCvàLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNGphần)
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Sử dụng lão khoa:Nói chung, việc lựa chọn liều cho người cao tuổi nên thận trọng, 
thường bắt đầu ở cuối khoảng liều thấp, phản ánh tần suất suy giảm chức năng gan, thận 
hoặc tim và bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác nhiều hơn.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Có thể bị đau nhẹ đến trung bình tại chỗ tiêm.

Các tác dụng phụ chính và phổ biến nhất của atropine có thể là do tác dụng chống đau bụng 
của nó. Chúng bao gồm khô miệng, mờ mắt, sợ ánh sáng, lú lẫn, nhức đầu, chóng mặt, nhịp 
tim nhanh, đánh trống ngực, đỏ bừng, ngập ngừng hoặc bí tiểu, táo bón, chướng bụng, buồn 
nôn, nôn, mất ham muốn tình dục và bất lực. Anhidrosis có thể tạo ra khả năng chịu nhiệt và 
suy giảm khả năng điều chỉnh nhiệt độ, đặc biệt là trong môi trường nóng. Liều lớn hơn hoặc 
độc hơn có thể tạo ra các tác dụng trung ương như bồn chồn, run, mệt mỏi, khó vận động, mê 
sảng, tiếp theo là ảo giác, trầm cảm và cuối cùng là liệt tủy và tử vong. Liều lượng lớn cũng có 
thể dẫn đến trụy tuần hoàn. Trong những trường hợp này, huyết áp giảm và tử vong do suy hô 
hấp có thể xảy ra sau đó bị liệt và hôn mê. Các phản ứng quá mẫn đôi khi sẽ xảy ra với 
atropine: những phản ứng này thường được xem như phát ban trên da, đôi khi tiến triển thành 
tróc da. Các biến cố có hại xảy ra ở nhi khoa tương tự như những biến cố xảy ra ở bệnh nhân 
người lớn mặc dù các triệu chứng về hệ thần kinh trung ương thường thấy sớm hơn và ở liều 
thấp hơn.

Khi atropine và pralidoxime được sử dụng cùng nhau, các dấu hiệu của quá trình teo da có 
thể xảy ra sớm hơn dự kiến   so với khi chỉ sử dụng atropine. Điều này đặc biệt đúng nếu 
tổng liều atropine quá lớn và việc dùng pralidoxime bị trì hoãn. Kích động và hành vi hưng 
cảm ngay sau khi phục hồi ý thức đã được báo cáo trong một số trường hợp. Tuy nhiên, 
hành vi tương tự đã xảy ra trong các trường hợp ngộ độc organophosphate không được 
điều trị bằng pralidoxime.

Amitai và el (JAMA 1990) đã đánh giá độ an toàn của AtroPen-0,5 mg, 1 mg và 2 mg trong một loạt 
trường hợp 240 trẻ em đã nhận AtroPen-không thích hợp (tức là không tiếp xúc với chất độc thần 
kinh) trong Thời kỳ Chiến tranh Vùng Vịnh 1990. Nhìn chung, mức độ nghiêm trọng của quá trình 
teo nhỏ đi theo một mối tương quan phi tuyến tính với liều lượng. Liều ước tính lên đến 0,045 mg / 
kg không có dấu hiệu teo nhỏ. Liều ước tính từ 0,045 mg / kg đến 0,175 mg / kg và thậm chí lớn hơn 
0,175 mg / kg có liên quan đến các tác dụng nhẹ và nặng tương ứng. Liều lượng thực tế mà trẻ em 
nhận được có thể thấp hơn đáng kể so với ước tính vì nhiều trường hợp nghi ngờ tiêm không đầy 
đủ. Mặc dù vậy, các tác dụng phụ được báo cáo thường nhẹ và tự giới hạn. Rất ít trẻ em phải nhập 
viện. Các phản ứng có hại được báo cáo là giãn đồng tử (43%), nhịp tim nhanh (39%), màng trinh 
khô (35%), da đỏ bừng (20%), nhiệt độ 37,8 ° C hoặc 100 ° F (4%) và bất thường về thần kinh (5%) . 
Cũng có đau và sưng cục bộ. Trong 91 trẻ được đo điện tâm đồ, không có bất thường nào được ghi 
nhận ngoài nhịp nhanh xoang; 22 trẻ có nhịp tim nhanh nặng 160-190 bpm.

lú lẫn, hôn mê và mất điều hòa.
Các bất thường về thần kinh bao gồm cáu kỉnh, kích động,

Các phản ứng có hại sau đây đã được báo cáo trong các tài liệu đã xuất bản đối với atropine ở cả người lớn và 
trẻ em:
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Tim mạch:Nhịp tim nhanh xoang, nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh chức năng, nhịp 
nhanh thất, nhịp tim chậm, đánh trống ngực, loạn nhịp thất, rung thất, rung thất, loạn 
nhịp nhĩ, rung nhĩ, nhịp ngoài tâm nhĩ, co bóp sớm thất, nhịp sinh đôi, ngoại tâm thu, 
nút ngoại tâm thu , ngoại tâm thu trên thất, không tâm thu, ngất tim, kéo dài thời gian 
hồi phục nút xoang, giãn cơ tim, suy thất trái, nhồi máu cơ tim, nhịp nút ngắt quãng 
(không có sóng P), sóng P kéo dài, đoạn PR ngắn, hiện tượng R on T, RT rút ngắn thời 
gian, sự mở rộng và phẳng của phức bộ QRS, kéo dài khoảng QT, dẹt sóng T, bất 
thường tái phân cực, thay đổi sóng ST-T, dẫn truyền ngược dòng, phân ly AV thoáng 
qua,tăng huyết áp, giảm huyết áp, huyết áp không ổn định, mạch ngoại vi yếu hoặc 
không thể đập.

Con mắt:Giãn đồng tử, mờ mắt, đồng tử phản ứng kém với ánh sáng, sợ ánh sáng, giảm 
độ nhạy tương phản, giảm thị lực, giảm chỗ ở, đau mắt, lác, dị hình, bệnh cyclophoria, tăng 
nhãn áp góc đóng cấp tính, viêm kết mạc, viêm kết mạc mắt sicca, mù lòa, chảy nước mắt, 
khô mắt / khô kết mạc, mắt bị kích thích, đóng vảy mi, viêm bờ mi.

Tiêu hóa:Buồn nôn, đau bụng, liệt ruột, giảm âm ruột, chướng bụng, nôn mửa, chậm 
làm rỗng dạ dày, giảm hấp thu thức ăn, khó nuốt.

Chung:Tăng oxy máu, hôn mê, buồn ngủ, đau ngực, khát nước, suy nhược, ngất, mất ngủ, 
nhai lưỡi, mất nước, cảm giác nóng, phản ứng tại chỗ tiêm.

Miễn dịch học:Phản ứng phản vệ.

Điều tra Đặc biệt:Tăng bạch cầu, hạ natri máu, tăng BUN, tăng huyết sắc tố, tăng hồng cầu, 
huyết sắc tố thấp, hạ đường huyết, tăng đường huyết, hạ kali máu, tăng kích thích âm thanh 
trên điện não đồ, dấu hiệu buồn ngủ trên điện não đồ, chạy sóng alpha trên điện não đồ, sóng 
alpha (EEG) bị chặn khi mở mắt.

Trao đổi chất:Không cho ăn.

Hệ thống thần kinh trung ương:Mất điều hòa, ảo giác (thị giác hoặc thần kinh), co giật (nói 
chung là trương lực cơ), cử động bất thường, hôn mê, lú lẫn, sững sờ, chóng mặt, mất trí nhớ, 
nhức đầu, giảm phản xạ gân xương, tăng phản xạ, co giật cơ, opisthotnos, phản xạ Babinski / 
phản xạ Chaddock, tăng trương lực cơ, rối loạn nhịp tim, co cứng cơ, cảm giác say, khó tập 
trung, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa.

Tâm thần:Kích động, bồn chồn, mê sảng, hoang tưởng, lo lắng, rối loạn tâm thần, hưng cảm, 
hành vi thu mình, thay đổi hành vi.

Bộ phận sinh dục:Tiểu khó, tiểu gấp, căng phồng bàng quang, bí tiểu, đái dầm.

Phổi:Khó thở, hô hấp chậm, thở nông, khó thở, thở gấp, thở gấp, viêm thanh quản, co 
thắt thanh quản, phù phổi, suy hô hấp, suy thoái dưới màng cứng.
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Da liễu:Khô niêm mạc, khô da ấm, da đỏ ửng, tổn thương miệng, viêm da, phát ban chấm 
xuất huyết, phát ban dát sần, ban dát sẩn, phát ban dạng scarlatiniform, ban đỏ, đổ mồ 
hôi / da ẩm, da lạnh, da tím tái, tiết nước bọt.

LẠM DỤNG VÀ PHỤ THUỘC CỦA THUỐC

Atropine không có khả năng phụ thuộc được biết đến.

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Triệu chứng:

Quá liều nghiêm trọng với atropine được đặc trưng bởi sự tê liệt lan rộng của các cơ quan 
bên trong phó giao cảm. Các màng nhầy khô, đồng tử giãn rộng và không phản ứng, nhịp 
tim nhanh, sốt và đỏ bừng da là đặc biệt nổi bật, cũng như các triệu chứng tâm thần và 
thần kinh. Mất phương hướng, hưng cảm, ảo giác, rối loạn dáng đi và các triệu chứng có 
thể kéo dài 48 giờ hoặc lâu hơn. Trong trường hợp nhiễm độc nặng, có thể xảy ra suy hô 
hấp, hôn mê, trụy tuần hoàn và tử vong.

Liều gây tử vong của atropine không được biết. Trong điều trị ngộ độc phospho hữu cơ, liều tích lũy 
khoảng 2300-3300 mg hoặc hơn đã được sử dụng trong vài ngày đến 4-5 tuần. Ở trẻ em, các tài liệu y 
khoa xuất bản trước năm 1951 báo cáo bốn trường hợp tử vong, tất cả đều ở bệnh nhân từ 10 tháng đến 
3 tuổi và tất cả đều liên quan đến thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ atropine. Tổng liều tra mắt ước tính là 
1,6, 2, 4 và 18 mg được dùng một liều duy nhất (2 mg) hoặc trong 1-2 ngày. Xem xét các tài liệu đã xuất 
bản hiện tại kể từ năm 1950 đã xác định không có trường hợp tử vong ở trẻ em nào liên quan đến 
atropine. Một số trường hợp tử vong ở người lớn thường được thấy khi sử dụng atropine liều điển hình 
trên lâm sàng thường trong bối cảnh nhịp tim chậm liên quan đến nhồi máu cơ tim cấp tính.

Với liều thấp đến 0,5 mg, các triệu chứng không mong muốn hoặc phản ứng của quá liều có thể xảy ra. Những 
điều này tăng mức độ và mức độ nghiêm trọng với liều lượng lớn hơn của thuốc (hưng phấn, ảo giác, mê sảng 
và hôn mê). Tình trạng tăng thân nhiệt quá mức ở trẻ sơ sinh đã được báo cáo với liều lượng ít nhất là 0,065 
mg qua đường uống. Tuy nhiên, trong trường hợp ngộ độc phospho hữu cơ, liều atropine cao hơn nhiều 
dường như được dung nạp và cần thiết để có liệu pháp tối ưu.

Sự đối xử:

Điều trị hỗ trợ nên được thực hiện theo chỉ định. Nếu quá trình hô hấp bị suy giảm thì cần 
phải hô hấp nhân tạo bằng ôxy. Có thể cần túi đá, bọt biển tẩm cồn hoặc đắp chăn hạ nhiệt 
để hạ sốt, đặc biệt là ở trẻ em. Có thể cần đặt ống thông nếu bị bí tiểu. Vì quá trình đào thải 
atropine diễn ra qua thận, sản lượng phải được duy trì và tăng lên nếu có thể, tuy nhiên, 
lọc máu đã không được chứng minh là hữu ích trong các trường hợp quá liều. Dịch truyền 
tĩnh mạch có thể được chỉ định. Do chứng sợ ánh sáng của người bị ảnh hưởng, nên căn 
phòng sẽ tối đi.
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Trong trường hợp dùng quá liều độc hại, có thể dùng barbiturat tác dụng ngắn hoặc diazepam khi cần 
thiết để kiểm soát tình trạng hưng phấn và co giật rõ rệt. Nên tránh dùng liều lượng lớn để an thần vì tác 
dụng gây trầm cảm trung ương có thể trùng hợp với tình trạng trầm cảm xảy ra muộn trong ngộ độc 
atropin. Thuốc kích thích trung tâm không được khuyến khích. Physostigmine, được dùng làm thuốc giải 
độc atropine bằng cách tiêm tĩnh mạch chậm từ 1 đến 4 mg (0,5 đến 1,0 mg ở trẻ em), nhanh chóng loại 
bỏ tình trạng mê sảng và hôn mê do dùng liều lượng lớn atropine trong hầu hết các tình huống. Vì 
physostigmine có thời gian tác dụng ngắn, bệnh nhân có thể hôn mê trở lại sau một hoặc hai giờ và có 
thể phải dùng liều lặp lại. Neostigmine, pilocarpine và methacholine có rất ít lợi ích thực sự, vì chúng 
không xuyên qua hàng rào máu não.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

THẬN TRỌNG!
ĐẠI LÝ THẦN KINH VÀ CÔN TRÙNG ĐỘC HẠI LÀ MAY MẶC BẢO VỆ BAO GỒM MẶT 
NẠ, ĐƯỢC THIẾT KẾ CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG NÀY.

BẢO VỆ CHÍNH CHỐNG TIẾP XÚC VỚI HÓA CHẤT

CÁ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC RẮN TIN CẬY KHI CÓ SN CÁC CHẤT ANTIDOTES NHƯ 
ATROPINE VÀ PRALIDOXIME ĐỂ CUNG CẤP SỰ BẢO VỆ HOÀN TOÀN KHỎI ĐẠI LÝ 
THẦN KINH HÓA HỌC VÀ CHẤT ĐỘC HẠI CÔN TRÙNG.

Việc sơ tán ngay lập tức khỏi môi trường bị ô nhiễm là điều cần thiết. Việc khử độc cho cá 
thể bị nhiễm độc phải xảy ra càng sớm càng tốt.

AtroPen-Auto-Injector được chỉ định để điều trị ngộ độc bởi các chất độc thần kinh nhạy cảm với 
photpho hữu cơ có hoạt tính cholinesterase cũng như các chất diệt côn trùng hữu cơ hoặc 
cacbamat.AtroPen-Auto-Injector nên được sử dụng bởi những người đã được đào tạo đầy đủ 
về nhận biết và điều trị nhiễm độc chất độc thần kinh hoặc thuốc trừ sâu.Pralidoxime clorua có 
thể đóng vai trò như một chất hỗ trợ quan trọng cho liệu pháp atropine.

AtroPen-được dùng như một phương pháp điều trị ban đầu đối với các triệu chứng 
muscarinic của ngộ độc thuốc trừ sâu hoặc chất độc thần kinh (nói chung là khó thở do 
tăng tiết dịch); chăm sóc y tế dứt điểm cần được tìm kiếm ngay lập tức.AtroPen-Auto-
Injector nên được sử dụng ngay khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc phospho hữu cơ hoặc 
carbamate (thường chảy nước mắt, tiết nhiều dịch miệng, thở khò khè, co cứng cơ, v.v.) Trong 
trường hợp ngộ độc vừa đến nặng, sử dụng nhiều hơn một AtroPen-có thể được yêu cầu cho 
đến khi đạt được quá trình teo nhỏ (đỏ bừng, giãn đồng tử, nhịp tim nhanh, khô miệng và mũi). 
Trong những trường hợp ngộ độc nặng, cũng có thể nên dùng đồng thời thuốc chống co giật 
nếu nghi ngờ co giật ở người bất tỉnh vì hiện tượng giật trương lực cổ điển có thể không rõ 
ràng do tác dụng của chất độc. Trong ngộ độc do chất độc thần kinh lân quang và thuốc diệt 
côn trùng, cũng có thể hữu ích khi sử dụng đồng thời chất kích hoạt cholinesterase như 
pralidoxime chloride.

Khuyên rằngba (3) AtroPen-Auto-Injectors có sẵn để sử dụng cho mỗi người có nguy cơ bị ngộ độc chất độc 
thần kinh hoặc chất diệt côn trùng organophosphate; một (1) đối với các triệu chứng nhẹ cộng với hai (2) nữa 
đối với các triệu chứng nghiêm trọng như được mô tả bên dưới. Không quá ba (3) AtroPen-

Thuốc tiêm nên được sử dụng trừ khi bệnh nhân dưới sự giám sát của bác sĩ được đào tạo
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các nhà cung cấp. Các cường độ liều lượng khác nhau của AtroPen-có sẵn tùy thuộc vào độ tuổi và cân nặng của 
người nhận.

• Người lớn và trẻ em nặng trên 90 lbs (41 kg)
(thường trên 10 tuổi)

AtroPen®2 mg (màu xanh lá)

• Trẻ nặng từ 40 lbs đến 90 lbs (18 - 41 kg)
(thường từ 4 đến 10 tuổi)

AtroPen®1 mg (đỏ sẫm)

• Trẻ nặng từ 15 lbs đến 40 lbs (7-18 kg)
(thường từ 6 tháng đến 4 tuổi)

AtroPen®0,5 mg (xanh lam)

• Trẻ sơ sinh cân nặng dưới 15 lbs (7 kg)
(thường dưới 6 tháng tuổi)

AtroPen®0,25 mg (màu vàng)

Điều trị TRIỆU CHỨNG TRẺ EM:

Một (1)AtroPen-được khuyến khích nếu hai hoặc nhiều hơnNHẠTcác triệu chứng của phơi nhiễm chất độc thần kinh (khí thần 
kinh) hoặc thuốc trừ sâu xuất hiện trong các tình huống đã biết hoặc nghi ngờ phơi nhiễm.

Hai (2)AtroPen bổ sung®tiêm liên tiếp nhanh chóng được khuyến cáo 10 phút sau khi nhận 
được AtroPen đầu tiên®tiêm nếu nạn nhân phát triển bất kỳDỮ DỘIcác triệu chứng được liệt kê 
dưới đây. Nếu có thể, một người không phải nạn nhân nên sử dụng AtroPen thứ hai và thứ ba®

thuốc tiêm.

Điều trị TRIỆU CHỨNG SEVERE:

Nếu một nạn nhân gặp phải bất tỉnh hoặc có bất kỳDỮ DỘIcác triệu chứng được liệt kê dưới 
đây, ngay lập tức quản lýba (3)AtroPen®liên tiếp nhanh chóng tiêm vào đùi giữa bên của nạn 
nhân bằng AtroPen dựa trên trọng lượng thích hợp®liều lượng.

TRIỆU CHỨNG TRẺ EM tiếp xúc với chất độc thần kinh hoặc thuốc trừ sâu bao gồm:
- Mờ mắt, mờ mắt
- Chảy nước mắt không rõ nguyên nhân *
- Chảy nước mũi nhiều không rõ nguyên nhân *
- Tăng tiết nước bọt chẳng hạn như đột ngột chảy nhiều nước dãi không rõ nguyên nhân *
- Tức ngực hoặc khó thở
- Run khắp cơ thể hoặc co giật cơ
- Buồn nôn và / hoặc nôn mửa
- Thở khò khè hoặc ho không rõ nguyên nhân
- Cơn co thắt dạ dày khởi phát cấp tính
- Nhịp tim nhanh hoặc nhịp tim chậm

TRIỆU CHỨNG SEVERE tiếp xúc với chất độc thần kinh hoặc thuốc diệt côn trùng bao gồm:
- Hành vi kỳ lạ hoặc nhầm lẫn
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- Khó thở dữ dội hoặc tiết nhiều dịch từ phổi / đường thở
- Co giật cơ nặng và suy nhược chung **
- Đi tiểu và đại tiện không tự chủ (phân) *
- Co giật
- Vô thức

* Những triệu chứng này đôi khi được quan sát thấy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khỏe mạnh. Ở nhóm tuổi này, 
các triệu chứng này ít đáng tin cậy hơn các triệu chứng khác được liệt kê. Các triệu chứng phải được xem 
xét chung khi biết hoặc nghi ngờ phơi nhiễm chất độc thần kinh hoặc thuốc trừ sâu.

* * Trẻ sơ sinh có thể buồn ngủ hoặc bất tỉnh, cơ mềm hơn là co giật, ngay sau khi 
tiếp xúc với chất độc thần kinh hoặc thuốc trừ sâu.

Tất cả các nạn nhân cần được sơ tán ngay lập tức khỏi môi trường bị ô nhiễm. Cần tìm 
kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức. Nên sử dụng khẩu trang và quần áo bảo hộ khi có sẵn. 
Các quy trình khử nhiễm phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu tiếp xúc với da 
đã xảy ra, nên cởi bỏ quần áo và rửa sạch tóc và da bằng natri bicarbonate hoặc cồn 
càng sớm càng tốt.

Chăm sóc cấp cứu người bị ngộ độc nặng nên bao gồm loại bỏ dịch tiết ở miệng và phế 
quản, duy trì đường thở bằng sáng chế, bổ sung oxy và nếu cần, thông khí nhân tạo. 
Nói chung, không nên dùng atropin cho đến khi chứng xanh tím đã được khắc phục vì 
atropin có thể gây rung thất và có thể co giật khi thiếu oxy.

Pralidoxime (nếu được sử dụng) có hiệu quả nhất nếu được dùng ngay lập tức hoặc ngay sau khi ngộ 
độc. Nói chung, rất ít kết quả đạt được nếu dùng pralidoxime hơn 36 giờ sau khi chấm dứt phơi nhiễm 
trừ khi chất độc được xác định là lão hóa chậm hoặc có thể tái phơi nhiễm, chẳng hạn như trong trường 
hợp hấp thu chậm tiếp tục qua đường tiêu hóa đối với chất độc ăn vào. Tái phát gây tử vong, được cho là 
do chậm hấp thu, đã được báo cáo sau khi cải thiện ban đầu. Tiếp tục dùng trong vài ngày có thể hữu ích 
ở những bệnh nhân như vậy.

Giám sát chặt chẽ tất cả các bệnh nhân nhiễm độc từ mức độ trung bình đến nặng được chỉ định trong ít nhất 48 đến 72 giờ.

Thuốc chống co giật như diazepam có thể được dùng để điều trị co giật nếu nghi ngờ ở người bất tỉnh. Tác 
động của chất độc thần kinh và một số loại thuốc diệt côn trùng có thể che dấu các dấu hiệu vận động của cơn 
động kinh.

QUAN TRỌNG: CÁC BÁC SĨ Y TẾ VÀ / HOẶC NHÂN VIÊN Y TẾ KHÁC TRỢ GIÚP CÁC BỆNH NHÂN BỊ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN CÁC ĐẠI LÝ THẦN KINH VÀ CÔN TRÙNG ĐỘC HẠI NÊN TRÁNH TIẾP XÚC CÁC BỆNH VIÊN 
GÂY Ô NHIỄM BỞI QUẦN ÁO CỦA VICTIM. TUYỆT ĐỐI LÀ ĐỀ XUẤT MẠNH MẼ VÀ AN TOÀN.

Hướng dẫn quản lý AtroPen®(vui lòng tham khảo liều minh họa cụ thểHướng dẫn sử dụng cho 
người tự hỗ trợ và người chăm sócở cuối phần chèn gói này):
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Cảnh báo: Cung cấp thêm AtroPen®Việc tiêm nhầm thuốc trong trường hợp không có chất độc 
thần kinh thực sự hoặc ngộ độc thuốc trừ sâu có thể gây ra quá liều atropine dẫn đến mất khả 
năng hoạt động tạm thời (không thể đi lại bình thường, nhìn rõ hoặc suy nghĩ rõ ràng trong vài giờ 
hoặc hơn).
kể cả cái chết.

Bệnh nhân bị bệnh tim có thể có nguy cơ bị các tác dụng phụ nghiêm trọng,

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

AtroPen®được cung cấp trong bốn điểm mạnh. AtroPen®0,25 mg (NDC 11704-107-01), cung 
cấp Atropine Injection (atropine, 0,21 mg / 0,3 mL), AtroPen®0,5 mg (NDC 11704-104-01) cung 
cấp Atropine Tiêm (atropine, 0,42 mg / 0,7 ml), AtroPen®1 mg (NDC 11704-105-01) cung cấp 
Atropine Injection (atropine, 0,84 mg / 0,7 ml) và AtroPen®2 mg (NDC 11704-106- 01) cung cấp 
Atropine Injection (atropine, 1,67 mg / 0,7 ml) trong dung dịch vô trùng để tiêm bắp. AtroPen®

là một đơn vị khép kín được thiết kế để quản lý bản thân hoặc người chăm sóc.

Cửa hàng ở 25°C (77°F); các chuyến du ngoạn được phép đến 15–30°C (59–86°F)
[xem Nhiệt độ phòng được kiểm soát bởi USP]

Không bị đóng băng. Tránh ánh sáng.

Sản xuất bởi:
MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.

COLUMBIA, MD 21046

Một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của King Pharmaceuticals, Inc.
1-800-776-3637

0001166
Ngày 08/04

[LƯU Ý ĐỐI VỚI LƯU Ý: Tờ hướng dẫn gói cuối cùng phải bao gồm một bản sao của tờ hướng dẫn “Hướng dẫn 
sử dụng cho người chăm sóc và hỗ trợ bản thân” như một “phần xé ra” ở vị trí này.]

- CHẤM DỨT-
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Hướng dẫn Sử dụng Tự Hỗ trợ và Hỗ trợ Người chăm sóc.

LÀM THEO NHỮNG CHỈ DẪN NÀYCHỈ CÒNKHI NÀO SN SÀNG ĐỂ QUẢN TRỊ VIÊN ATROPINE

Bước 1
SỬ DỤNG ĐÚNG Liều lượng

Người lớn và trẻ em nặng trên 90 lbs
(thường trên 10 tuổi)

2 mg AtroPen-

(NHÃN XANH)

Trẻ nặng 40 lbs đến 90 lbs
(thường từ 4 đến 10 tuổi)

1 mg AtroPen-

(NHÃN ĐỎ TỐI)
Trẻ em cân nặng từ 15 lbs đến 40 lbs 

(thường từ 6 tháng đến 4 tuổi)
0,5 mg AtroPen-

(NHÃN XANH)

Trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 15 lbs. (7 kg.)
(thường dưới sáu tháng tuổi) 0,25 

mg AtroPen-(MÀU VÀNGNHÃN)

Bước 2
BIẾT ĐẠI LÝ VÀ CHẤT CÔN TRÙNG THẦN KINH

TRIỆU CHỨNG ĐỘC

Trong môi trường đã biết hoặc nghi ngờ có phơi nhiễm chất độc thần kinh (hoặc khí thần kinh) hoặc 
thuốc trừ sâu, sau đây là các triệu chứng nhẹ và nặng của nhiễm độc chất độc thần kinh.

Bạn có thể không có tất cả các triệu chứng sau:
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Triệu chứng MILD Các triệu chứng SEVERE
• Nhìn mờ và đau mắt
• Đôi mắt đẫm lệ *

• Sổ mũi*
• Tăng tiết nước bọt chẳng hạn như 

chảy nước dãi đột ngột *

• Tức ngực hoặc khó thở

• Run khắp cơ thể hoặc co giật 
cơ

• Buồn nôn và ói mửa
• Tiết không tự chủ (đờm từ 

phổi / đường thở của bạn)

• Hành vi kỳ lạ hoặc nhầm lẫn
• Khó thở nghiêm trọng hoặc tiết nhiều 

dịch từ phổi / đường thở của bạn
• Co giật cơ nghiêm trọng và 

suy nhược chung **
• Đi tiểu và đại tiện không 

tự chủ (phân) *
• Co giật
• Vô thức

Các triệu chứng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
* Những triệu chứng này đôi khi được quan sát thấy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khỏe 

mạnh. Ở nhóm tuổi này, các triệu chứng này ít đáng tin cậy hơn các triệu chứng 
khác được liệt kê. Các triệu chứng phải được xem xét chung khi biết hoặc nghi 
ngờ phơi nhiễm chất độc thần kinh hoặc thuốc trừ sâu.

* * Trẻ sơ sinh có thể trở nên buồn ngủ hoặc bất tỉnh, với tình trạng mềm cơ hơn là co 
giật cơ, ngay sau khi tiếp xúc với các chất kích thích thần kinh hoặc thuốc trừ sâu.

Bước 3
ĐIỀU TRỊ CÁC TRIỆU CHỨNG Ở TRẺ EM

Liều đầu tiên:Cung cấp một (1) AtroPen-nếu bạn gặp phải hai triệu chứng MILD trở lên khi tiếp xúc 
với khí thần kinh hoặc thuốc trừ sâu.Tìm người trợ giúp và nhờ họ kiểm tra xem bạn có tiếp tục 
hoặc các triệu chứng xấu đi không. Nhận chăm sóc y tế ngay lập tức.

LIỀU LƯỢNG BỔ SUNG:Hai (2) AtroPen bổ sung-tiêm liên tiếp nhanh chóng được 
khuyến cáo 10 phút sau khi nhận được AtroPen đầu tiên-tiêm nếu nạn nhân phát triển 
bất kỳDỮ DỘIcác triệu chứng được liệt kê ở trên. Nếu có thể, một người không phải 
nạn nhân nên sử dụng AtroPen thứ hai và thứ ba-thuốc tiêm.

ĐIỀU TRỊ CÁC TRIỆU CHỨNG SEVERE
Nếu một nạn nhân gặp phải bất tỉnh hoặc có bất kỳDỮ DỘIcác triệu chứng được liệt 
kê ở trên, ngay lập tức quản lýba (3)AtroPen-liên tiếp nhanh chóng tiêm vào đùi giữa 
của nạn nhân bằng AtroPen dựa trên trọng lượng thích hợp-liều lượng.

CẢNH BÁO: Cung cấp thêm AtroPen-tiêm nhầm trong trường hợp không có chất độc thần kinh 
hoặc thuốc trừ sâu có thể gây ra quá liều atropine dẫn đến mất khả năng hoạt động tạm thời 
(không thể nhìn rõ hoặc đi lại bình thường trong vài giờ hoặc hơn). Bệnh nhân bị bệnh tim có thể 
có nguy cơ bị các tác dụng phụ nghiêm trọng, kể cả tử vong.

Bước 4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG2 mg,
1 mg, và

0,5 mgATROPEN-
(Xem bên dưới để biết hướng dẫn liều 0,25 mg)
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(A) Kéo đầu có rãnh của ống nhựa 
xuống và đậy nắp an toàn màu 
vàng. Xóa AtroPen-

từ ống tay nhựa.

Thận trọng: Không đặt ngón tay lên đầu màu 

xanh lá cây.

(B)Nắm chắc AtroPen-với đầu màu xanh 
lá cây hướng xuống.

(C) Dùng tay kia kéo nắp an toàn 
màu vàng.

Tự viện trợ Caregiver Aid (D) Nhắm và đâm mạnh đầu xanh 
thẳng xuống (a 90°góc) so với mặt 
ngoài đùi. AtroPen-thiết bị sẽ kích 
hoạt và phân phối thuốc khi bạn 
làm điều này.Bạn có thể tiêm qua 
quần áo nhưng hãy chắc chắn 
rằng các túi ở chỗ tiêm còn 
trống.

Người rất gầy và trẻ nhỏ cũng nên 
tiêm vào đùi, nhưng trước khi 
tiêm AtroPen-, chụm lại đùi để tạo 
vùng tiêm dày hơn.

Tự viện trợ Caregiver Aid

(E) Giữ cố định kim tiêm tự động trong ít 
nhất 10 giây để cho phép quá trình 
tiêm kết thúc.

(F) Xóa AtroPen-và xoa bóp chỗ tiêm 
trong vài giây.
Nếu không nhìn thấy kim, hãy kiểm tra để 
chắc chắn rằng nắp an toàn màu vàng đã 
được tháo ra, và lặp lại các bước C và E, nhưng 
ấn mạnh hơn.
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(G) Sau khi sử dụng, sử dụng bề mặt cứng, uốn 
kim trở lại so với AtroPen-và ghim AtroPen 
đã sử dụng-vào quần áo của nạn nhân hoặc 
hiển thị AtroPen đã sử dụng-Tự động tiêm 
cho người y tế đầu tiên bạn gặp. Điều này 
sẽ cho phép nhân viên y tế xem số lượng 
và liều lượng AtroPen-Quản lý Auto-
Injectors. Di chuyển bản thân và cá nhân bị 
phơi nhiễm ra khỏi khu vực bị ô nhiễm 
ngay lập tức.

Cố gắng tìm trợ giúp y tế.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 0,25 MG
ATROPEN®

(A) Tháo nắp nhựa khỏi ống màu vàng và 
trượt AtroPen-từ ống.

Thận trọng: Không đặt ngón tay lên đầu màu xanh lá cây.

(B) Nắm chắc AtroPen-có đầu đen hướng 
xuống dưới.

(C) Dùng tay kia kéo nắp an toàn màu xám.

(D) Bóp đùi lên để tạo vùng tiêm dày hơn. 
Nhắm và đâm mạnh đầu đen thẳng 
xuống (một góc 90 °) vào đùi ngoài. 
AtroPen-thiết bị sẽ kích hoạt và phân phối 
thuốc khi bạn làm điều này.

(E) Giữ cố định kim tiêm tự động trong ít nhất 
10 giây để cho phép quá trình tiêm kết 
thúc.
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(F) Xóa AtroPen-và xoa bóp chỗ tiêm trong vài 
giây. Nếu không nhìn thấy kim, hãy kiểm 
tra để đảm bảo rằng nắp an toàn màu xám 
đã được tháo ra, và lặp lại các bước D và E, 
nhưng ấn mạnh hơn.

(G) Sau khi sử dụng, sử dụng bề mặt cứng, uốn 
kim trở lại so với AtroPen-và ghim AtroPen 
đã sử dụng-vào quần áo của nạn nhân hoặc 
hiển thị AtroPen đã sử dụng-Tiêm tự động 
cho nhân viên y tế tiếp theo mà bạn gặp. 
Điều này sẽ cho phép nhân viên y tế xem số 
lượng và liều lượng AtroPen-Quản lý Auto-
Injectors. Di chuyển bản thân và cá nhân bị 
phơi nhiễm ra khỏi khu vực bị ô nhiễm ngay 
lập tức.

Tìm kiếm thêm trợ giúp y tế.

AtroPen-là nhãn hiệu đã đăng ký của 
Meridian Medical Technologies, Inc., 
Columbia, MD 21046
Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637
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