
AtroPen-
Автоматичен инжектор

ИНЖЕКЦИЯ НА АТРОПИН
Само Rx

САМО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ОТРАВЯВАНЕ С НЕРВНО-ВРЕДНИТЕ СРЕДСТВА И ИНСЕКТИЦИДИ

ВНИМАНИЕ! ПЪРВИЧНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗЛАГАНЕ НА ХИМИЧНИ НЕРВНИ 
АГЕНТИ И ОТРАВЯВАНЕ С ИНСЕКТИЦИДИ Е НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО МАСКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ТАЗИ УПОТРЕБА.

ЛИЦА НЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТАТ САМО НА АНТИДОТИ КАТО АТРОПИН И ПРАЛИДОКСИМ, ЗА ДА 
ОСИГУРЯТ ПЪЛНА ЗАЩИТА ОТ ХИМИЧНИ НЕРВНИ АГЕНТИ И ОТРАВЯВАНЕ С ИНСЕКТИЦИДИ.

ТЪРСЕТЕ НЕЗАБАВНО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЛЕД ИНЖЕКЦИЯТА С ATROPEN-.

СТЕРИЛЕН РАЗТВОР САМО ЗА ИНТРАМУСКУЛНА УПОТРЕБА

ОПИСАНИЕ
Всеки предварително напълнен автоинжектор осигурява доза от антидота атропин в самостоятелна единица, 

специално проектирана за самостоятелно приложение или от лицата, които се грижат за тях. Четири силни страни на 

AtroPen-са налични; те са AtroPen-0,25, AtroPen-0,5 mg, AtroPen-1 mg и AtroPen-2 mg

Когато е активиран AtroPen-0,25 mg освобождава 0,21 mg атропинова база (еквивалентно на 0,25 
mg атропин сулфат). AtroPen-0,25 mg доставя 0,3 mL стерилен апирогенен разтвор, съдържащ 
цитратен буфер, натриев хлорид и вода за инжекции. Диапазонът на pH е 4,0 – 5,0.

Когато е активиран AtroPen-0,5 mg разпределя 0,42 mg атропинова база (еквивалентно на 0,5 mg 
атропин сулфат), AtroPen-1 mg разпределя 0,84 mg атропинова база (еквивалентно на 1 mg 
атропин сулфат) и AtroPen-2 mg освобождава 1,67 mg атропинова база (еквивалентно на 2 mg 
атропин сулфат). Всеки 0,5 mg, 1 mg и 2 mg AtroPen-доставя атропин в 0,7 mL стерилен 
безпирогенен разтвор, съдържащ глицерин, фенол, цитратен буфер и вода за инжекции. 
Диапазонът на pH е 4,0-5,0.

След AtroPen-Авто-инжекторът е активиран, празният контейнер трябва да се изхвърли 
правилно (вжДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ). Не може да се презарежда, нито може да се 
прибере стърчащата игла.

Атропинът, антихолинергично средство (мускаринов антагонист), се среща под формата на бели кристали, 
обикновено подобни на игла, или като бял кристален прах. Той е силно разтворим във вода с молекулно тегло 
289,38. Атропинът, естествено срещащ се алкалоид на беладона, е рацемична смес от равни части d- и l-
хиосциамин, чиято активност се дължи почти изцяло на лево изомера на лекарството.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

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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Химически атропинът се обозначава като 1H,5H-Tropan-3-ol (±)-tropate. Неговата емпирична формула е C
17Х23НЕ3и структурната му формула е:

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

Механизъм на действие:

Атропинът обикновено се класифицира като антихолинергично или антипарасимпатиково 
(парасимпатолитично) лекарство. По-точно обаче, той се нарича антимускаринов агент, тъй като 
антагонизира подобните на мускарините действия на ацетилхолина и други холинови естери.

Атропинът инхибира мускариновите действия на ацетилхолина върху структури, инервирани от 
постганглионни холинергични нерви, и върху гладките мускули, които реагират на ендогенния 
ацетилхолин, но не са толкова инервирани. Както при другите антимускаринови средства, 
основното действие на атропина е конкурентен или преодолим антагонизъм, който може да бъде 
преодолян чрез повишаване на концентрацията на ацетилхолин в рецепторните места на 
ефекторния орган (например чрез използване на антихолинестеразни средства, които инхибират 
ензимното разрушаване на ацетилхолина ). Рецепторите, антагонизирани от атропина, са 
периферните структури, които се стимулират или инхибират от мускарин (т.е. екзокринни жлези и 
гладък и сърдечен мускул). Отговорите на постганглионна холинергична нервна стимулация могат 
също да бъдат инхибирани от атропин,

Фармакодинамика:

Атропинът намалява секрецията в устата и дихателните пътища, облекчава свиването и спазмите на 
дихателните пътища и може да намали парализата на дишането, която е резултат от действието на токсичния 
агент върху централната нервна система. Индуцираното от атропин парасимпатикова инхибиране може да 
бъде предшествано от преходна фаза на стимулация, особено на сърцето, където малки дози първо забавят 
скоростта, преди да се развие характерна тахикардия поради парализа на вагусния контрол. Въпреки че се 
наблюдава леко вагусно възбуждане, повишената честота на дишане и понякога увеличената дълбочина на 
дишане, произведена от атропин, по-вероятно са резултат от бронхиоларна дилатация. Съответно, атропинът 
е ненадежден респираторен стимулант и големи или многократни дози могат да потискат дишането.

Адекватните дози атропин премахват различни видове рефлекторно забавяне на вагуса на сърцето или асистолия. 
Лекарството също така предотвратява или премахва брадикардия или асистолия, причинени от инжектиране на 
холинови естери, антихолинестеразни средства или други парасимпатикомиметични лекарства, и спиране на 
сърцето, причинено от стимулация на вагуса. Атропинът може също да намали степента на частичен сърдечен блок, 
когато вагусната активност е етиологичен фактор. При някои хора с пълен сърдечен блок,
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идиовентрикуларната честота може да се ускори от атропин; при други процентът се стабилизира. 
Понякога голяма доза може да причини атриовентрикуларен (AV) блок и нодален ритъм.

Атропинът в клинични дози противодейства на периферната дилатация и рязкото понижаване на кръвното 
налягане, произведено от холиновите естери. Въпреки това, когато се прилага самостоятелно, атропинът не оказва 
поразителен или равномерен ефект върху кръвоносните съдове или кръвното налягане. Системните дози леко 
повишават систоличното и по-ниско диастолно налягане и могат да доведат до значителна постурална хипотония. 
Такива дози също леко повишават сърдечния дебит и намаляват централното венозно налягане. Понякога 
терапевтичните дози разширяват кожните кръвоносни съдове, особено в областта на „зачервяването“ (зачервяване 
на атропин) и могат да причинят атропинова „треска“ поради потискане на активността на потните жлези, особено 
при кърмачета и малки деца.

Фармакокинетика:

Атропинът се абсорбира бързо и добре след интрамускулно приложение. Атропинът изчезва бързо от 
кръвта и се разпределя в различните телесни тъкани и течности. Голяма част от лекарството се 
разрушава чрез ензимна хидролиза, особено в черния дроб; от 13 до 50% се екскретират непроменени с 
урината. Следи се откриват в различни секрети, включително мляко. Атропинът лесно преминава през 
плацентарната бариера и навлиза в кръвообращението на плода.

Приблизителната Cмаксатропин след 1,67 mg атропин, приложен интрамускулно на възрастни от 2 
mg AtroPen-система за доставяне е 9,6 ± 1,5 (средно ± SEM) ng/ml. Средната Тмаксбеше 3 минути. Т½

на интравенозен атропин при педиатрични субекти под 2 години е 6,9 ± 3,3 (средно ± SD) часа; при 
деца над 2 години, T½е 2,5 ± 1,2 (средно ± SD) часа; при възрастни 16-58 години T½е 3,0 ± 0,9 (средно 
± SD) часа; при гериатрични пациенти 65–75 години е 10,0 ± 7,3 (средно ± SD) часа. Свързването с 
протеини на атропин е 14 до 22% в плазмата. Има различия по пол във фармакокинетиката на 
атропин.
мъжки.
мъжки.

AUC(0-inf)и Cмаксса били с 15% по-високи при жените, отколкото
Полуживотът на атропина е малко по-кратък (приблизително 20 минути) при жените, отколкото

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

AtroPen-Auto-Injector е показан за лечение на отравяне с чувствителни органофосфорни нервни агенти с 
холинестеразна активност, както и с органофосфорни или карбаматни инсектициди.Автоинжекторът 
AtroPen трябва да се използва от лица, които са преминали подходящо обучение за 
разпознаване и лечение на нервно-паралитичен агент или интоксикация с инсектициди.
Пралидоксим хлорид може да служи като важно допълнение към терапията с атропин.

AtroPen-е предназначен за първоначално лечение на мускариновите симптоми на отравяния с 
инсектициди или нервни агенти (обикновено затруднено дишане поради повишена секреция); 
трябва незабавно да се потърси окончателна медицинска помощ.AtroPen-Auto-Injector трябва да се 
приложи веднага щом се появят симптоми на отравяне с органофосфор или карбамат (обикновено 
сълзене, прекомерна устна секреция, хрипове, мускулни фасцикулации и др.) При умерено до тежко 
отравяне, прилагането на повече от един AtroPen-може да се наложи, докато се постигне атропинизация 
(зачервяване, мидриаза, тахикардия, сухота в устата и носа). (ВижДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ) При 
тежки отравяния може също да е желателно едновременното прилагане на антиконвулсант, ако се 
подозира гърч в лицето в безсъзнание
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тъй като класическото тонично-клонично потрепване може да не е очевидно поради ефектите на отровата. 
При отравяния, дължащи се на органофосфорни нервни агенти и инсектициди, може да бъде полезно 
едновременното приложение на холинестеразен реактиватор като пралидоксим хлорид.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При животозастрашаващо отравяне с органофосфорни нервни агенти и инсектициди няма 
абсолютни противопоказания за употребата на атропин (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ПЪРВИЧНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗЛАГАНЕ НА ХИМИЧНИ НЕРВНИ 
АГЕНТИ И ОТРАВЯВАНЕ С ИНСЕКТИЦИДИ Е НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО МАСКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ТАЗИ УПОТРЕБА.

ЛИЦА НЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТАТ САМО НА АНТИДОТИ КАТО АТРОПИН И ПРАЛИДОКСИМ, ЗА ДА 
ОСИГУРЯТ ПЪЛНА ЗАЩИТА ОТ ХИМИЧНИ НЕРВНИ АГЕНТИ И ОТРАВЯВАНЕ С ИНСЕКТИЦИДИ.

Пациенти, които са имали предишни анафилактични реакции към атропин, които имат леки симптоми на 
отравяне с органофосфорни или нервни агенти, не трябва да бъдат лекувани без адекватен медицински 
контрол.

Докато AtroPen-може да се прилага на всички лица с животозастрашаваща експозиция на 
органофосфорни нервни агенти и инсектициди, трябва да се прилага с изключително внимание при 
лица със следните нарушения, когато симптомите на отравяне с нервно-паралитичен агент са по-малко 
тежки: лица, които са свръхчувствителни към който и да е компонент на продукта, нарушения на 
сърдечния ритъм като предсърдно трептене, тежка тесноъгълна глаукома, пилорна стеноза, 
хипертрофия на простатата, значителна бъбречна недостатъчност или скорошен инфаркт на миокарда.

Повече от една доза атропин (AtroPen-Auto-Injector) може да се наложи първоначално, особено когато 
експозицията е масивна или симптомите са тежки. Хвъпреки това, не трябва да се прилагат повече от три 
дози, освен ако не са под наблюдението на обучен медицински персонал.Може да са необходими високи 
дози атропин в продължение на много часове след експозиция на високи дози, за да се поддържа 
атропинизацията. (ВижДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ.)

Децата и възрастните хора могат да бъдат по-податливи на фармакологичните ефекти на атропина.

Сериозното затруднено дишане изисква изкуствено дишане в допълнение към употребата на атропин, тъй 
като атропинът не е надежден за обръщане на слабостта или парализата на дихателните мускули.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Общ:Отчаяното състояние на отровеното с фосфор органично вещество обикновено маскира такива 
незначителни признаци и симптоми на лечение с атропин, каквито са забелязани при нормални 
субекти.
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Атропин трябва да се използва с повишено внимание при хора със сърдечни заболявания. Конвенционалните 
системни дози могат да ускорят остра глаукома при податливи индивиди, да превърнат частичната пилорна 
стеноза в пълна пилорна обструкция, да ускорят задържането на урина при хора с хипертрофия на простатата 
или да причинят вдишване на бронхиален секрет и образуване на опасни висцидни тапи при лица с хронично 
белодробно заболяване.

Лабораторни тестове:Лечението с органофосфорен нервен агент и отравяне с инсектициди трябва да се започне, 
без да се чакат резултатите от лабораторните изследвания. Измерванията на червените кръвни клетки и плазмената 
холинестераза, както и измерванията на паранитрофенол в урината (в случай на експозиция на паратион) могат да 
бъдат полезни за потвърждаване на диагнозата и проследяване на хода на заболяването. Намаляване на 
концентрацията на холинестераза в червените кръвни клетки до под 50% от нормалното се наблюдава само при 
отравяне с органофосфорни естери.

Информация за пациентите:Трябва да се предприемат подходящи стъпки, за да се гарантира, че 
потребителите разбират показанията за и употребата на AtroPen-, включително преглед на симптомите 
на отравяне и работата на AtroPen-(вижДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ).

Лекарствени взаимодействия:Когато атропин и пралидоксим се използват заедно, признаците на атропинизация 
(зачервяване, мидриаза, тахикардия, сухота в устата и носа) могат да се появят по-рано, отколкото може да се очаква, 
отколкото когато атропинът се използва самостоятелно, тъй като пралидоксим може да засили ефекта на атропина.

Следните предпазни мерки трябва да се имат предвид при лечението на антихолинестеразно отравяне, 
въпреки че те нямат пряко отношение към употребата на атропин и пралидоксим. Тъй като 
барбитуратите се усилват от антихолинестеразите, те трябва да се използват с повишено внимание при 
лечението на конвулсии.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта:В литературата не са публикувани 
съобщения относно потенциала на атропина за канцерогенеза, мутагенеза или увреждане на 
фертилитета. Тъй като атропинът е показан само за краткосрочна спешна употреба, не са 
провеждани изследвания на тези аспекти.

Бременност: Тератогенни ефекти – Бременност Категория C:Не са провеждани адекватни проучвания за 
репродукцията при животни с атропин. Не е известно дали атропинът може да причини увреждане на плода, когато 
се прилага на бременна жена или дали тези агенти могат да повлияят на репродуктивната способност. Атропин 
трябва да се прилага на бременна жена само ако е абсолютно необходимо.

Кърмещи майки:Атропинът се намира в кърмата в следи. Трябва да се внимава, 
когато атропин се прилага на кърмеща жена.

Педиатрична употреба:Преглед на публикувана литература подкрепя безопасността и ефективността на 
атропина при отравяне с органофосфатни инсектициди във всички педиатрични възрастови групи. 
Началната доза е 0,05 mg/kg IM на всеки 5 до 20 минути, колкото е необходимо за осигуряване на пълна 
атропинизация. (виж НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИиДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕсекции)
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Гериатрична употреба:Като цяло, подборът на дозата за възрастни хора трябва да бъде внимателен, обикновено 

започвайки от ниския край на диапазона на дозиране, отразяващ по-голямата честота на намалена чернодробна, бъбречна 

или сърдечна функция и на съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

На мястото на инжектиране може да се появи лека до умерена болка.

Основните и най-чести странични ефекти на атропина могат да се дължат на неговото антимускариново действие. Те 
включват сухота в устата, замъглено зрение, фотофобия, объркване, главоболие, виене на свят, тахикардия, 
сърцебиене, зачервяване, колебание или задържане на урина, запек, подуване на корема, гадене, повръщане, 
загуба на либидо и импотентност. Анхидрозата може да доведе до топлинна непоносимост и влошаване на 
регулирането на температурата, особено в гореща среда. По-големите или токсични дози могат да предизвикат 
такива централни ефекти като безпокойство, тремор, умора, двигателни затруднения, делириум, последвани от 
халюцинации, депресия и в крайна сметка, медуларна парализа и смърт. Големите дози могат също да доведат до 
циркулаторен колапс. В такива случаи кръвното налягане намалява и може да настъпи смърт поради дихателна 
недостатъчност след парализа и кома. При атропин понякога се появяват реакции на свръхчувствителност: те 
обикновено се наблюдават като кожни обриви, понякога прогресиращи до ексфолиране. Нежеланите реакции, 
наблюдавани при педиатрията, са подобни на тези, които се появяват при възрастни пациенти, въпреки че 
оплакванията от централната нервна система често се наблюдават по-рано и при по-ниски дози.

Когато атропин и пралидоксим се използват заедно, признаците на атропинизация могат да се появят по-
рано, отколкото може да се очаква, отколкото когато атропинът се използва самостоятелно. Това е особено 
вярно, ако общата доза атропин е била голяма и приложението на пралидоксим е било забавено. В няколко 
случая се съобщава за възбуда и маниакално поведение непосредствено след възстановяване на съзнанието. 
Подобно поведение обаче се наблюдава при случаи на отравяне с органофосфат, които не са лекувани с 
пралидоксим.

Amitai et el (JAMA 1990) оценяват безопасността на AtroPen-0,5 mg, 1 mg и 2 mg в серия от случаи от 240 
деца, получили AtroPen-неподходящо (т.е. без излагане на нервнопаралитичен агент) през периода на 
войната в Персийския залив през 1990 г. Като цяло, тежестта на атропинизацията следва нелинейна 
корелация с дозата. Приблизителните дози до 0,045 mg/kg не показват признаци на атропинизация. 
Изчислените дози между 0,045 mg/kg до 0,175 mg/kg и дори по-високи от 0,175 mg/kg са свързани 
съответно с леки и тежки ефекти. Действителната доза, получена от деца, може да е била значително 
по-ниска от изчислената, тъй като в много случаи се подозира непълно инжектиране. Независимо от 
това, докладваните нежелани реакции като цяло са леки и самоограничаващи се. Малко деца се 
нуждаеха от хоспитализация. Съобщените нежелани реакции са разширени зеници (43%), тахикардия 
(39%), сухи мембрани (35%), зачервена кожа (20%), температура 37,8°C или 100°F (4%) и неврологични 
аномалии (5%) . Имаше и локална болка и подуване. При 91 деца с ЕКГ не са отбелязани аномалии, 
освен синусова тахикардия; 22 деца са имали тежка тахикардия от 160-190 удара в минута.

объркване, летаргия и атаксия.
Неврологичните аномалии се състоят от раздразнителност, възбуда,

Следните нежелани реакции са докладвани в публикувана литература за атропин както при възрастни, така и 
при деца:
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сърдечно-съдови:Синусова тахикардия, суправентрикуларна тахикардия, свързваща тахикардия, 
камерна тахикардия, брадикардия, сърцебиене, камерна аритмия, камерно трептене, камерно 
мъждене, предсърдна аритмия, предсърдно мъждене, предсърдно мъждене, предсърдно ектопично 
съкращаване, екстравентрикуларно биене, предсърдно ектопично съкращаване, , суправентрикуларна 
екстрасистола, асистолия, сърдечен синкоп, удължаване на времето за възстановяване на синусовия 
възел, сърдечна дилатация, левокамерна недостатъчност, миокарден инфаркт, интермитентен нодален 
ритъм (без Р вълна), удължена Р вълна, съкратен PR сегмент, R on T феномен, съкратен 
продължителност, разширяване и сплескване на QRS комплекса, удължен QT интервал, сплескване на Т 
вълна, аномалии на реполяризация, променени ST-T вълни, ретроградна проводимост, преходна AV 
дисоциация,повишено кръвно налягане, понижено кръвно налягане, лабилно кръвно налягане, слаби 
или неосезаеми периферни импулси.

око:Мидриаза, замъглено зрение, зеници, слабо реагиращи на светлина, фотофобия, намалена контрастна 
чувствителност, намалена зрителна острота, намалена акомодация, циклоплегия, страбизъм, хетерофория, 
циклофория, остра закритоъгълна глаукома, конюнктивит, кератоконюнктивит, сухота в очите конюнктива, 
раздразнени очи, образуване на корички на клепачите, блефарит.

Стомашно-чревни:Гадене, коремна болка, паралитичен илеус, намален шум на червата, раздут корем, 
повръщане, забавено изпразване на стомаха, намалена абсорбция на храна, дисфагия.

Общ:Хиперпирексия, летаргия, сомнолентност, болка в гърдите, прекомерна жажда, слабост, синкоп, безсъние, 
дъвчене на езика, дехидратация, усещане за горещо, реакция на мястото на инжектиране.

имунологични:Анафилактична реакция.

Специални разследвания:Левкоцитоза, хипонатриемия, повишен BUN, повишен хемоглобин, 
повишени еритроцити, нисък хемоглобин, хипогликемия, хипергликемия, хипокалиемия, 
увеличаване на фотостимулацията при ЕЕГ, признаци на сънливост при ЕЕГ, пускане на алфа ЕЕГ, 
алфа вълни (ЕЕЕГ, блокада на алфа вълни) очи.

Метаболитни:Неуспешно хранене.

Централна нервна система:Атаксия, халюцинации (визуални или слухови), гърчове (обикновено 
тонични клонични), необичайни движения, кома, объркване, ступор, замаяност, амнезия, главоболие, 
намалени сухожилни рефлекси, хиперрефлексия, мускулни потрепвания, опистонос, рефлекс на 
Бабински, хиперрефлекс на Бабински, дисметрия, мускулен клонус, усещане за интоксикация, 
затруднена концентрация, световъртеж, дизартрия.

психиатрична:Възбуда, безпокойство, делириум, параноя, тревожност, психични разстройства, мания, 
оттеглено поведение, промени в поведението.

пикочо-половата система:Затруднено уриниране, спешност при уриниране, раздут пикочен мехур, задържане на урина, 

напикаване на легло.

белодробен:Тахипнея, бавно дишане, повърхностно дишане, затруднено дишане, затруднено дишане, 
инспираторен стридор, ларингит, ларингоспазъм, белодробен оток, дихателна недостатъчност, 
субкостална рецесия.
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дерматологични:Сухи лигавици, суха топла кожа, зачервена кожа, орални лезии, дерматит, обрив от петехии, 
макуларен обрив, папулозен обрив, макулопапулозен обрив, скарлатинообразен обрив, еритематозен обрив, 
изпотяване/влажна кожа, студена кожа, цианоза на кожата, слюноотделяне.

ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТ

Атропинът не притежава известен потенциал за зависимост.

ПРЕДОЗИРАНЕ

симптоми:

Сериозното предозиране с атропин се характеризира с широко разпространена парализа на 
парасимпатиково инервирани органи. Сухите лигавици, широко разширени и неотзивчиви зеници, 
тахикардия, треска и зачервяване на кожата са особено изразени, както и психичните и неврологични 
симптоми. Дезориентацията, манията, халюцинациите, нарушенията на походката и симптомите могат 
да продължат 48 часа или повече. В случаи на тежка интоксикация може да настъпи респираторна 
депресия, кома, циркулаторен колапс и смърт.

Фаталната доза атропин не е известна. При лечение на органофосфорно отравяне, кумулативни дози от 
приблизително 2300-3300 mg или повече са прилагани в продължение на няколко дни до 4-5 седмици. При 
деца медицинската литература, публикувана преди 1951 г., съобщава за четири смъртни случая, всички при 
пациенти на възраст от 10 месеца до 3 години и всички свързани с атропинови капки за очи или мехлем. 
Общите изчислени офталмологични дози са 1,6, 2, 4 и 18 mg, приложени като единична доза (2 mg) или за 1-2 
дни. Прегледът на текущата публикувана литература от 1950 г. не идентифицира педиатрични смъртни 
случаи, свързани с атропин. Малкото смъртни случаи при възрастни обикновено се наблюдават при 
използване на типични клинични дози атропин, често при брадикардия, свързана с остър миокарден 
инфаркт.

При доза от 0,5 mg могат да се появят нежелани симптоми или реакции на предозиране. Те се 
увеличават по тежест и степен с по-големи дози от лекарството (възбуда, халюцинации, делириум 
и кома). Съобщава се за екстремна хипертермия при новородено само с 0,065 mg перорално. 
Въпреки това, при наличие на органофосфорно отравяне изглежда, че много по-високи дози 
атропин се понасят и са необходими за оптимална терапия.

лечение:

Поддържащо лечение трябва да се прилага според показанията. Ако дишането е потиснато, е необходимо 
изкуствено дишане с кислород. Може да са необходими торбички с лед, алкохолни гъби или одеяло за 
хипотермия, за да се намали температурата, особено при деца. Може да се наложи катетеризация, ако се 
появи задържане на урина. Тъй като елиминирането на атропин се извършва през бъбреците, продукцията 
трябва да се поддържа и увеличава, ако е възможно, но диализата не е доказана като полезна при ситуации 
на предозиране. Може да е показано интравенозно приложение на течности. Поради фотофобията на 
засегнатото лице, стаята трябва да бъде затъмнена.
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В случай на токсично предозиране може да се приложи краткодействащ барбитурат или диазепам, ако е 
необходимо, за да се контролира изразеното възбуда и конвулсии. Големите дози за седация трябва да се 
избягват, тъй като централното депресивно действие може да съвпадне с депресията, настъпила късно при 
отравяне с атропин. Не се препоръчват централни стимуланти. Физостигмин, прилаган като атропинов 
антидот чрез бавна интравенозна инжекция от 1 до 4 mg (0,5 до 1,0 mg при деца), бързо премахва делириума 
и комата, причинени от големи дози атропин в повечето ситуации. Тъй като физостигминът има кратка 
продължителност на действие, пациентът може отново да изпадне в кома след един или два часа и е вероятно 
да са необходими повторни дози. Неостигминът, пилокарпинът и метахолинът имат малка реална полза, тъй 
като не проникват през кръвно-мозъчната бариера.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
ОТРАВЯВАНЕТО С НЕРВНИ ВРЕДИТЕЛИ И ИНСЕКТИЦИДИ Е НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНИ 
ОБЛЕКЛА, ВКЛЮЧИТЕЛНО МАСКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ТАЗИ УПОТРЕБА.

ПЪРВИЧНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗЛАГАНЕ НА ХИМИКАЛИ

ЛИЦА НЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТАТ САМО НА НАЛИЧНОСТТА НА АНТИДОТИ КАТО 
АТРОПИН И ПРАЛИДОКСИМ, ЗА ДА ОСИГУРЯТ ПЪЛНА ЗАЩИТА ОТ 
ХИМИЧЕСКИ НЕРВНИ ВРЕДИТЕЛИ И ОТРАВЯВАНЕ С ИНСЕКТИЦИДИ.

Незабавната евакуация от замърсената среда е от съществено значение. Деконтаминацията на 
отровеното лице трябва да се извърши възможно най-скоро.

AtroPen-Auto-Injector е показан за лечение на отравяне с чувствителни органофосфорни нервни агенти с 
холинестеразна активност, както и с органофосфорни или карбаматни инсектициди.AtroPen-Auto-
Injector трябва да се използва от лица, които са преминали подходящо обучение за 
разпознаване и лечение на нервно-паралитичен агент или интоксикация с инсектициди.
Пралидоксим хлорид може да служи като важно допълнение към терапията с атропин.

AtroPen-е предназначен за първоначално лечение на мускариновите симптоми на отравяния с 
инсектициди или нервни агенти (обикновено затруднено дишане поради повишена секреция); 
трябва незабавно да се потърси окончателна медицинска помощ.AtroPen-Auto-Injector трябва да се 
приложи веднага щом се появят симптоми на отравяне с органофосфор или карбамат (обикновено 
сълзене, прекомерна устна секреция, хрипове, мускулни фасцикулации и др.) При умерено до тежко 
отравяне, прилагането на повече от един AtroPen-може да се наложи, докато се постигне атропинизация 
(зачервяване, мидриаза, тахикардия, сухота в устата и носа). При тежки отравяния може също да е 
желателно едновременното прилагане на антиконвулсант, ако се подозира гърч в безсъзнание, тъй 
като класическото тонично-клонично потрепване може да не е очевидно поради ефектите на отровата. 
При отравяния, дължащи се на органофосфорни нервни агенти и инсектициди, може да бъде полезно 
едновременното приложение на холинестеразен реактиватор като пралидоксим хлорид.

Препоръчително е товатри (3) AtroPen-Авто-инжекторите да бъдат достъпни за използване при всеки човек, 
застрашен от отравяне с нервно-паралитичен агент или органофосфатен инсектицид; един (1) за леки 
симптоми плюс два (2) повече за тежки симптоми, както е описано по-долу. Не повече от три (3) AtroPen-

трябва да се използват инжекции, освен ако пациентът не е под наблюдението на обучен лекар
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доставчик. Различни дози на AtroPen-са налични в зависимост от възрастта и теглото на 
получателя.

• Възрастни и деца с тегло над 90 lbs (41 kg)
(обикновено над 10 години)

AtroPen®2 mg (зелено)

• Деца с тегло от 40 lbs до 90 lbs (18 – 41 kg)
(обикновено от 4 до 10 години)

AtroPen®1 mg (тъмно червено)

• Деца с тегло от 15 lbs до 40 lbs (7 – 18 kg)
(обикновено от 6 месеца до 4 години)

AtroPen®0,5 mg (синьо)

• Бебета с тегло под 15 lbs (7 kg)
(обикновено на възраст под 6 месеца)

AtroPen®0,25 mg (жълт)

Лечение на ЛЕКИ СИМПТОМИ:

един (1)AtroPen-се препоръчва, ако са две или повечеЛЕКАсимптоми на излагане на нервно-паралитичен агент (нервно-паралитичен 

газ) или инсектицид се появяват в ситуации, при които експозицията е известна или се подозира.

две (2)допълнителен AtroPen®инжекции, приложени в бърза последователност, се препоръчват 10 
минути след получаване на първия AtroPen®инжекция, ако жертвата развие някое отТЕЖКАсимптоми, 
изброени по-долу. Ако е възможно, лице, различно от жертвата, трябва да приложи втория и третия 
AtroPen®инжекции.

Лечение на ТЕЖКИ СИМПТОМИ:

Ако се срещне жертва, която е в безсъзнание или има някое отТЕЖКАсимптомите, изброени по-долу, 
незабавно прилагайтетри (3)AtroPen®инжекции в средната странична част на бедрото на жертвата в бърза 
последователност, като се използва подходящ AtroPen на базата на тегло®доза.

ЛЕКИ СИМПТОМИ на излагане на нервно-паралитичен агент или инсектициди включват следното:

- Замъглено зрение, миоза
- Прекомерни необясними сълзливи очи*
- Прекомерна необяснима хрема*
- Повишено слюноотделяне като внезапно необяснимо прекомерно слюноотделяне*
- Стягане в гърдите или затруднено дишане
- Тремор по цялото тяло или мускулни потрепвания
- Гадене и/или повръщане
- Необяснимо хрипове или кашлица
- Остро начало на стомашни спазми
- Тахикардия или брадикардия

ТЕЖКИ СИМПТОМИ излагането на нервнопаралитичен агент или инсектициди включват следното:
- Странно или объркано поведение
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- Силно затруднено дишане или тежки секрети от белите дробове/дихателните пътища
- Силни мускулни потрепвания и обща слабост**
- Неволно уриниране и дефекация (изпражнения)*
- Конвулсии
- Безсъзнание

* Тези симптоми понякога се наблюдават при здрави бебета и малки деца. В тази възрастова група тези симптоми 
са по-малко надеждни от другите изброени симптоми. Симптомите трябва да се разглеждат колективно, 
когато се знае или се подозира излагането на нервно-паралитичен агент или пестициди.

* * Кърмачетата могат да станат сънливи или в безсъзнание, с по-скоро хрупкавост на мускулите, отколкото 

мускулни потрепвания, скоро след излагане на нервни агенти или пестициди.

Всички жертви трябва незабавно да бъдат евакуирани от замърсената среда. Трябва незабавно да се 
потърси медицинска помощ. Трябва да се използват предпазни маски и облекло, когато има такива. 
Деконтаминационните процедури трябва да се предприемат възможно най-скоро. Ако е настъпило 
излагане на кожата, дрехите трябва да се свалят и косата и кожата да се измият обилно с натриев 
бикарбонат или алкохол възможно най-скоро.

Спешните грижи за тежко отровеното лице трябва да включват отстраняване на устната и бронхиалната 
секреция, поддържане на проходимост на дихателните пътища, допълнителен кислород и, ако е необходимо, 
изкуствена вентилация. Като цяло, атропин не трябва да се използва, докато цианозата не бъде преодоляна, 
тъй като атропинът може да предизвика камерно мъждене и възможни гърчове при наличие на хипоксия.

Пралидоксим (ако се използва) е най-ефективен, ако се приложи веднага или скоро след отравянето. Като цяло, малко се 

постига, ако пралидоксим се прилага повече от 36 часа след прекратяване на експозицията, освен ако е известно, че 

отровата остарява бавно или е възможна повторна експозиция, като например при забавена продължителна стомашно-

чревна абсорбция на погълнати отрови. След първоначално подобрение са докладвани фатални рецидиви, за които се 

смята, че се дължат на забавена абсорбция. Продължителното приложение в продължение на няколко дни може да бъде 

полезно при такива пациенти.

Показан е строг контрол на всички умерено до тежко отровени пациенти в продължение на най-малко 48 до 72 часа.

Антиконвулсант като диазепам може да се прилага за лечение на конвулсии, ако се подозира при човек в 
безсъзнание. Ефектите на нервно-паралитични агенти и някои инсектициди могат да маскират двигателните 
признаци на припадък.

ВАЖНО: ЛЕКАРИ И/ИЛИ ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ, ПОМОГАЩ НА евакуираните жертви 
на нервно-паралитични агенти и отравяне с инсектициди, ТРЯБВА ДА ИЗБЯГВАТ ДА СЕ 
ИЗЛОЖАТ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ ДРЕХОТО НА ЖЕРТВАТА. НАСТОЯЩО ПРЕПОРЪЧВА АГРЕСИВНА 
И БЕЗОПАСНА ДЕЗАКТИКАЦИЯ.

Инструкции за прилагане на AtroPen®(моля, вижте илюстрираната специфична дозаУказания за 
употреба за самопомощ и болногледачив края на тази листовка):
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Предупреждение: Даване на допълнителен AtroPen®инжекции по погрешка в отсъствието на действително нервно-

паралитичен агент или отравяне с инсектициди могат да причинят предозиране на атропин, което може да доведе до 

временно неработоспособност (неспособност да се ходи правилно, да се вижда ясно или да се мисли ясно за няколко или 

повече часа).

включително смърт.

Пациентите със сърдечно заболяване могат да бъдат изложени на риск от сериозни нежелани събития,

КАК СЕ ДОСТАВЯ

AtroPen®се доставя в четири степени. AtroPen®0,25 mg (NDC 11704-107-01), осигурява инжекция с 
атропин (атропин, 0,21 mg/0,3 mL), AtroPen®0,5 mg (NDC 11704-104-01) осигурява инжекция с 
атропин (атропин, 0,42 mg/0,7 ml), AtroPen®1 mg (NDC 11704-105-01) осигурява инжекция с атропин 
(атропин, 0,84 mg/0,7 ml) и AtroPen®2 mg (NDC 11704-106-01) осигурява инжекция с атропин 
(атропин, 1,67 mg/0,7 ml) в стерилен разтвор за интрамускулно инжектиране. AtroPen®е 
самостоятелна единица, предназначена за самостоятелно администриране или за болногледач.

Да се   съхранява на 25°С (77°F); екскурзии са разрешени до 15-30°С (59–86°е)
[вижте USP контролирана стайна температура]

Пазете от замръзване. Пазете от светлина.

Произведен от:
MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.

COLUMBIA, MD 21046

Дъщерно дружество, изцяло притежавано от King Pharmaceuticals, Inc.

1-800-776-3637
0001166

Rev. 08/04
[ЗАБЕЛЕЖКА ЗА УТВЪРЖДАНЕ: Окончателната листовка на опаковката трябва да включва копие от „Указания 
за употреба за самопомощ и лица, полагащи грижи“ като „откъсване“ на това място.]

- КРАЙ-
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Указания за употреба за самопомощ и помощ за полагащи грижи.

СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИСАМОКОГАТО ГОТОВИ ДА ПРИЛАГАТЕ АТРОПИН

Етап 1
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРАВИЛНАТА ДОЗА

Възрастни и деца с тегло над 90 паунда
(обикновено над 10 години)

2 mg AtroPen-

(ЗЕЛЕН ЕТИКЕТ)

Деца с тегло от 40 lbs до 90 lbs
(обикновено от 4 до 10 години)

1 mg AtroPen-

(ТЪМНО ЧЕРВЕН ЕТИКЕТ)

Деца с тегло от 15 lbs до 40 lbs 
(обикновено от 6 месеца до 4 години)

0,5 mg AtroPen-

(СИН ЕТИКЕТ)

Бебета с тегло под 15 паунда. (7 кг.)
(обикновено на възраст под шест 

месеца) 0,25 mg AtroPen-(ЖЪЛТЕТИКЕТ)

Стъпка 2

ЗНАЕТЕ НЕРВНО ВРЕДСТВА И ИНСЕКТИЦИД
СИМПТОМИ НА ОТРАВЯНЕ

В среда, в която е известна или предполагаема експозиция на нервнопаралитичен агент (или нервнопаралитичен газ) 

или инсектицид, следните са леки и тежки симптоми на интоксикация с нервно-паралитичен агент.

Може да нямате всички тези симптоми:
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ЛЕКИ симптоми ТЕЖКИ симптоми
• Замъглено зрение и възпалени очи

• сълзени очи*

• Хрема*
• Повишено слюноотделяне като 

внезапно слюноотделяне*

• Стягане в гърдите или 
затруднено дишане

• Тремор по цялото тяло или 
мускулни потрепвания

• Гадене и повръщане
• Неволни секрети (храчки от белите 

дробове/дихателните пътища)

• Странно или объркано поведение

• Силно затруднено дишане или тежки секрети 

от белите дробове/дихателните пътища

• Силни мускулни потрепвания 
и обща слабост**

• Неволно уриниране и 
дефекация (изпражнения)*

• Конвулсии
• Безсъзнание

Симптоми при кърмачета и малки деца
* Тези симптоми понякога се наблюдават при здрави бебета и малки деца. В тази 

възрастова група тези симптоми са по-малко надеждни от другите изброени 
симптоми. Симптомите трябва да се разглеждат колективно, когато се знае или се 
подозира излагането на нервно-паралитичен агент или пестициди.

* * Кърмачетата могат да станат сънливи или в безсъзнание, с по-скоро хрупкавост на 

мускулите, отколкото мускулни потрепвания, скоро след излагане на нервни агенти или 

пестициди.

Стъпка 3

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕКИ СИМПТОМИ
ПЪРВА ДОЗА:Дайте един (1) AtroPen-ако изпитате два или повече ЛЕКИ симптома на излагане на нервно-

паралитичен газ или инсектициди.Потърсете помощник и го накарайте да ви провери за продължаващи 

или влошаващи се симптоми. Незабавно потърсете медицинска помощ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОЗИ:Два (2) допълнителни AtroPen-инжекции, приложени в бърза 
последователност, се препоръчват 10 минути след получаване на първия AtroPen-инжекция, ако 
жертвата развие някое отТЕЖКАсимптоми, изброени по-горе. Ако е възможно, лице, различно от 
жертвата, трябва да приложи втория и третия AtroPen-инжекции.

ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКИ СИМПТОМИ
Ако се срещне жертва, която е в безсъзнание или има някое отТЕЖКАсимптомите, изброени по-
горе, незабавно приложететри (3)AtroPen-инжекции в средната част на бедрото на жертвата в 
бърза последователност, като се използва подходящ AtroPen, базиран на теглото-доза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Даване на допълнителен AtroPen-инжекции по погрешка при отсъствие на нервнопаралитичен агент или 

отравяне с инсектициди могат да причинят предозиране на атропин, което може да доведе до временно неработоспособност 

(неспособност да виждате ясно или да ходите правилно за няколко или повече часа). Пациентите със сърдечно заболяване могат да 

бъдат изложени на риск от сериозни нежелани събития, включително смърт.

Стъпка 4

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА2 mg,
1 mg, и

0,5 mgАТРОПЕН-
(Вижте по-долу за указания за дозиране от 0,25 mg)
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(A) Щракнете набраздения край на пластмасовата 

втулка надолу и над жълтата предпазна 

капачка. Отстранете AtroPen-

от пластмасовия ръкав.

Внимание: Не поставяйте пръсти върху 

зеления връх.

(Б)Хванете здраво AtroPen-със зеления 
връх, насочен надолу.

(C) Издърпайте жълтата предпазна капачка с 
другата си ръка.

Самопомощ Помощ за болногледачи (D) Насочете се и ударете здраво зеления връх 
право надолу (90°ъгъл) спрямо външната 
част на бедрото. AtroPen-устройството ще 
активира и достави лекарството, когато 
направите това.Може да се инжектира 
през дрехите, но се уверете, че 
джобовете на мястото на инжектиране 
са празни.

Много слаби хора и малки деца също 
трябва да се инжектират в бедрото, но 
преди да се даде AtroPen-, сгънете 
бедрото, за да осигурите по-дебела 
зона за инжектиране.

Самопомощ Помощ за болногледачи

(E) Дръжте автоинжектора здраво на място за поне 
10 секунди, за да позволите на инжектирането 
да приключи.

(F) Отстранете AtroPen-и масажирайте мястото 
на инжектиране за няколко секунди.
Ако иглата не се вижда, проверете дали 
жълтата предпазна капачка е 
премахната и повторете стъпки C и E, но 
натиснете по-силно.
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(G) След употреба, като използвате твърда повърхност, 
огънете иглата обратно към AtroPen-и или 
закачете използвания AtroPen-към дрехите на 
жертвата или покажете използвания AtroPen-

Авто-инжектори на първия медицински човек, 
който видите. Това ще позволи на медицинския 
персонал да види броя и дозата на AtroPen-

Администрирани автоматични инжектори. 
Незабавно отдалечете себе си и изложеното 
лице от заразената зона.

Опитайте се да намерите медицинска помощ.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА 0,25 МГ
АТРОПЕН®

(A) Отстранете пластмасовата капачка от жълтата 
епруветка и плъзнете AtroPen-от тръба.

Внимание: Не поставяйте пръсти върху зеления връх.

(B) Хванете здраво AtroPen-с черния връх, 
насочен надолу.

(C) Издърпайте сивата предпазна капачка с другата си 
ръка.

(D) Сгънете бедрото, за да осигурите по-дебела зона за 
инжектиране. Насочете се и ударете силно 
черния връх право надолу (под ъгъл 90°) към 
външната част на бедрото. AtroPen-устройството 
ще активира и достави лекарството, когато 
направите това.

(E) Дръжте автоинжектора здраво на място за поне 10 
секунди, за да позволите на инжектирането да 
приключи.
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(F) Отстранете AtroPen-и масажирайте мястото на 
инжектиране за няколко секунди. Ако иглата 
не се вижда, проверете дали сивата 
предпазна капачка е премахната и повторете 
стъпки D и E, но натиснете по-силно.

(G) След употреба, като използвате твърда повърхност, 
огънете иглата обратно към AtroPen-и или 
закачете използвания AtroPen-към дрехите на 
жертвата или покажете използвания AtroPen-

Авто-инжектори към следващото медицинско 
лице, което видите. Това ще позволи на 
медицинския персонал да види броя и дозата на 
AtroPen-Администрирани автоматични 
инжектори. Незабавно отдалечете себе си и 
изложеното лице от заразената зона.

Потърсете допълнителна медицинска помощ.

AtroPen-е регистрирана търговска марка 
на Meridian Medical Technologies, Inc., 
Columbia, MD 21046
Дъщерно дружество, изцяло притежавано от King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637

Rev. 03/04


