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PARA SA PAGGAMIT SA NERVE AGENT AT INSECTICIDE POISONING LAMANG

MAG-INGAT! PANGUNAHING PROTEKSYON LABAN SA EXPOSURE SA CHEMICAL NERVE 
AGENTS AT INSECTICIDE POISONING AY ANG PAGSUOT NG MGA PROTECTIVE 
GARMENT KASAMA ANG MGA MASKANG ESPISIPIKO PARA SA PAGGAMIT NA ITO.

HINDI DAPAT UMAASA ANG MGA INDIBIDWAL SA MGA ANTIDOTES TULAD NG ATROPINE AT 
PRALIDOXIME UPANG MAGBIGAY NG KUMPLETO NA PROTEKSYON MULA SA MGA CHEMICAL NERVE 
AGENTS AT INSECTICIDE POISONING.

HUMINGI NG AGAD NA MEDICAL ATTENTION PAGKATAPOS NG INJECTION NG ATROPEN-.

ISANG STERILE NA SOLUSYON PARA LANG SA INTRAmuscular USE

PAGLALARAWAN

Ang bawat prefilled na auto-injector ay nagbibigay ng dosis ng antidote atropine sa isang self-contained unit, 
na espesyal na idinisenyo para sa sarili o caregiver na pangangasiwa. Apat na lakas ng AtroPen-ay magagamit; 
sila ay AtroPen-0.25, AtroPen-0.5 mg, AtroPen-1 mg, at AtroPen-2 mg.

Kapag na-activate ang AtroPen-Ang 0.25 mg ay nagbibigay ng 0.21 mg atropine base (katumbas ng 0.25 mg 
atropine sulfate). Ang AtroPen-Ang 0.25 mg ay naghahatid ng 0.3 mL ng sterile pyrogen-free solution na 
naglalaman ng citrate buffer, sodium chloride at Water for Injection. Ang hanay ng pH ay 4.0 – 5.0.

Kapag na-activate ang AtroPen-Ang 0.5 mg ay nagbibigay ng 0.42 mg atropine base (katumbas ng 0.5 mg 
atropine sulfate), ang AtroPen-Ang 1 mg ay nagbibigay ng 0.84 mg atropine base (katumbas ng 1 mg atropine 
sulfate), at ang AtroPen-Ang 2 mg ay nagbibigay ng 1.67 mg atropine base (katumbas ng 2 mg atropine 
sulfate). Ang bawat 0.5 mg, 1 mg, at 2 mg AtroPen-naghahatid ng atropine sa 0.7 mL ng sterile pyrogen-free 
solution na naglalaman ng glycerin, phenol, citrate buffer at tubig para sa iniksyon. Ang hanay ng pH ay 4.0–
5.0.

Pagkatapos ng AtroPen-Ang Auto-Injector ay naisaaktibo, ang walang laman na lalagyan ay dapat na itapon ng 
maayos (tingnan angDOSAGE AT ADMINISTRASYON). Hindi ito maaaring punan muli, at hindi rin maaaring bawiin 
ang nakausli na karayom.

Ang atropine, isang anticholinergic agent (muscarinic antagonist), ay nangyayari bilang mga puting kristal, kadalasang 
parang karayom, o bilang isang puti, mala-kristal na pulbos. Ito ay lubos na natutunaw sa tubig na may molecular weight na 
289.38. Ang atropine, isang natural na nagaganap na belladonna alkaloid, ay isang racemic na pinaghalong pantay na 
bahagi ng d- at l-hyoscyamine, na ang aktibidad ay halos ganap na dahil sa levo isomer ng gamot.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

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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Sa kemikal, ang atropine ay itinalaga bilang 1 H,5 H-Tropan-3 –ol (±) -tropate. Ang empirical formula nito ay C17H23

HINDI3at ang structural formula nito ay:

CLINICAL PHARMACOLOGY

Mekanismo ng Pagkilos:

Ang atropine ay karaniwang inuri bilang isang anticholinergic o antiparasympathetic (parasympatholytic) 
na gamot. Mas tiyak, gayunpaman, ito ay tinatawag na isang antimuscarinic agent dahil ito ay 
sumasalungat sa muscarine-like action ng acetylcholine at iba pang choline esters.

Pinipigilan ng Atropine ang mga pagkilos ng muscarinic ng acetylcholine sa mga istruktura na innervated ng 
postganglionic cholinergic nerves, at sa makinis na mga kalamnan, na tumutugon sa endogenous 
acetylcholine ngunit hindi masyadong innervated. Tulad ng iba pang mga ahente ng antimuscarinic, ang 
pangunahing aksyon ng atropine ay isang mapagkumpitensya o malulutas na antagonism, na maaaring 
pagtagumpayan sa pamamagitan ng pagtaas ng konsentrasyon ng acetylcholine sa mga site ng receptor ng 
effector organ (halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng mga ahente ng anticholinesterase, na pumipigil 
sa pagkasira ng enzymatic ng acetylcholine. ). Ang mga receptor na kinakalaban ng atropine ay ang mga 
peripheral na istruktura na pinasigla o pinipigilan ng muscarine, (ibig sabihin, mga glandula ng exocrine at 
makinis at kalamnan ng puso). Ang mga tugon sa postganglionic cholinergic nerve stimulation ay maaari ding 
pigilan ng atropine,

Pharmacodynamics:

Binabawasan ng Atropine ang mga pagtatago sa bibig at mga daanan ng paghinga, pinapawi ang paninikip at spasm ng 
mga daanan ng paghinga, at maaaring mabawasan ang paralisis ng paghinga, na nagreresulta mula sa mga pagkilos ng 
nakakalason na ahente sa central nervous system. Ang atropine-induced parasympathetic inhibition ay maaaring unahan ng 
isang lumilipas na yugto ng pagpapasigla, lalo na sa puso kung saan ang maliliit na dosis ay unang nagpapabagal sa rate 
bago ang katangian ng tachycardia ay bubuo dahil sa paralisis ng kontrol ng vagal. Bagama't nangyayari ang banayad na 
paggulo ng vagal, ang pagtaas ng rate ng paghinga at paminsan-minsang pagtaas ng lalim ng paghinga na ginawa ng 
atropine ay mas malamang na resulta ng pagluwang ng bronchiolar. Alinsunod dito, ang atropine ay isang hindi 
mapagkakatiwalaang respiratory stimulant at ang malaki o paulit-ulit na mga dosis ay maaaring magpapahina ng paghinga.

Ang sapat na dosis ng atropine ay nag-aalis ng iba't ibang uri ng reflex vagal cardiac slowing o asystole. Pinipigilan o inaalis 
din ng gamot ang bradycardia o asystole na ginawa sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng mga choline ester, mga ahente ng 
anticholinesterase o iba pang mga parasympathomimetic na gamot, at pag-aresto sa puso na ginawa ng pagpapasigla ng 
vagus. Ang atropine ay maaari ring bawasan ang antas ng bahagyang pagbara sa puso kapag ang aktibidad ng vagal ay 
isang etiologic factor. Sa ilang mga indibidwal na may kumpletong pagbara sa puso, ang
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ang idioventricular rate ay maaaring mapabilis ng atropine; sa iba, ang rate ay nagpapatatag. Paminsan-minsan, ang 
isang malaking dosis ay maaaring maging sanhi ng atrioventricular (AV) block at nodal ritmo.

Ang atropine sa mga klinikal na dosis ay kinokontra ang peripheral dilatation at biglang pagbaba sa presyon ng dugo na ginawa ng 

choline esters. Gayunpaman, kapag ibinigay nang mag-isa, ang atropine ay hindi nagbibigay ng kapansin-pansin o pare-parehong 

epekto sa mga daluyan ng dugo o presyon ng dugo. Ang mga systemic na dosis ay bahagyang nagpapataas ng systolic at mas 

mababang diastolic pressure at maaaring magdulot ng makabuluhang postural hypotension. Ang ganitong mga dosis ay bahagyang 

nagpapataas din ng cardiac output at nagpapababa ng central venous pressure. Paminsan-minsan, ang mga panterapeutika na 

dosis ay nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa balat, lalo na sa "blush" na lugar (atropine flush), at maaaring magdulot ng 

atropine "fever" dahil sa pagsugpo sa aktibidad ng sweat gland lalo na sa mga sanggol at maliliit na bata.

Pharmacokinetics:

Ang atropine ay mabilis at mahusay na hinihigop pagkatapos ng intramuscular administration. Ang atropine ay mabilis na 
nawawala mula sa dugo at ipinamamahagi sa iba't ibang mga tisyu at likido ng katawan. Karamihan sa mga gamot ay 
nawasak sa pamamagitan ng enzymatic hydrolysis, lalo na sa atay; mula 13 hanggang 50% ay excreted na hindi nagbabago 
sa ihi. Ang mga bakas ay matatagpuan sa iba't ibang mga pagtatago, kabilang ang gatas. Ang Atropine ay madaling tumawid 
sa placental barrier at pumapasok sa sirkulasyon ng pangsanggol.

Ang tinatayang Cmaxng atropine kasunod ng 1.67 mg atropine na ibinibigay intramuscularly sa mga matatanda ng 2 
mg AtroPen-ang sistema ng paghahatid ay 9.6 ± 1.5 (mean ± SEM) ng/ml. Ang ibig sabihin ng Tmaxay 3 minuto. Ang T½

ng intravenous atropine sa pediatric subjects sa ilalim ng 2 taon ay 6.9 ± 3.3 (mean ± SD) na oras; sa mga bata na higit 
sa 2 taon, ang T½ay 2.5 ± 1.2 (mean ± SD) na oras; sa mga nasa hustong gulang na 16–58 taong gulang ang T½ay 3.0 ± 
0.9 (mean ± SD) na oras; sa mga pasyenteng geriatric 65-75 taon ito ay 10.0 ± 7.3 (mean ± SD) na oras. Ang 
pagbubuklod ng protina ng atropine ay 14 hanggang 22% sa plasma. Mayroong mga pagkakaiba sa kasarian sa mga 
pharmacokinetics ng atropine.
mga lalaki.

mga lalaki.

Ang AUC(0-inf)at Cmaxay 15% na mas mataas sa mga babae kaysa
Ang kalahating buhay ng atropine ay bahagyang mas maikli (humigit-kumulang 20 minuto) sa mga babae kaysa

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang AtroPen-Ang Auto-Injector ay ipinahiwatig para sa paggamot ng pagkalason ng madaling kapitan ng 
organophosphorous nerve agents na may aktibidad na cholinesterase pati na rin ang organophosphorous o 
carbamate insecticides.Ang AtroPen Auto-Injector ay dapat gamitin ng mga taong nagkaroon ng sapat na 
pagsasanay sa pagkilala at paggamot ng nerve agent o insecticide intoxication.Ang Pralidoxime chloride 
ay maaaring magsilbi bilang isang mahalagang pandagdag sa atropine therapy.

Ang AtroPen-ay inilaan bilang isang paunang paggamot sa mga muscarinic na sintomas ng insecticide o 
nerve agent poisonings (karaniwan ay kahirapan sa paghinga dahil sa tumaas na pagtatago); ang tiyak 
na pangangalagang medikal ay dapat humingi kaagad.Ang AtroPen-Ang Auto-Injector ay dapat ibigay sa 
sandaling lumitaw ang mga sintomas ng organophosphorous o carbamate poisoning (karaniwan ay napunit, 
labis na oral secretions, wheezing, muscle fasciculations, atbp.) Sa katamtaman hanggang malubhang 
pagkalason, ang pangangasiwa ng higit sa isang AtroPen-maaaring kailanganin hanggang sa makamit ang 
atropinization (flushing, mydriasis, tachycardia, pagkatuyo ng bibig at ilong). (TingnanDOSAGE AT 
ADMINISTRASYON) Sa matinding pagkalason, maaari ding kanais-nais na sabay na magbigay ng 
anticonvulsant kung pinaghihinalaang seizure sa walang malay na indibidwal
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dahil ang klasikong tonic-clonic jerking ay maaaring hindi maliwanag dahil sa mga epekto ng lason. Sa 
mga pagkalason dahil sa organophosphorous nerve agents at insecticides, maaari ding makatulong na 
sabay na magbigay ng cholinesterase reactivator tulad ng pralidoxime chloride.

MGA KONTRAINDIKASYON

Sa harap ng nakamamatay na pagkalason ng organophosphorous nerve agent at insecticides, walang ganap 
na kontraindikasyon para sa paggamit ng atropine (tingnan angMGA BABALA).

MGA BABALA

MAG-INGAT! PANGUNAHING PROTEKSYON LABAN SA EXPOSURE SA CHEMICAL NERVE 
AGENTS AT INSECTICIDE POISONING AY ANG PAGSUOT NG MGA PROTECTIVE 
GARMENT KASAMA ANG MGA MASKANG ESPISIPIKO PARA SA PAGGAMIT NA ITO.

HINDI DAPAT UMAASA ANG MGA INDIBIDWAL SA MGA ANTIDOTES TULAD NG ATROPINE AT 
PRALIDOXIME UPANG MAGBIGAY NG KUMPLETO NA PROTEKSYON MULA SA MGA CHEMICAL NERVE 
AGENTS AT INSECTICIDE POISONING.

Ang mga pasyente na nagkaroon ng nakaraang anaphylactic reaksyon sa atropine na may banayad na sintomas ng 
organophosphorous o pagkalason ng nerve agent ay hindi dapat gamutin nang walang sapat na pangangasiwa ng 
medikal.

Habang ang AtroPen-ay maaaring ibigay sa lahat ng mga indibidwal na may panganib sa buhay na pagkakalantad sa 
mga organophosphorous nerve agent at insecticides, dapat itong ibigay nang may matinding pag-iingat sa mga 
indibidwal na may mga sumusunod na karamdaman kapag ang mga sintomas ng pagkalason ng nerve agent ay 
hindi gaanong malala: mga indibidwal na hypersensitive sa anumang bahagi ng produkto, mga karamdaman sa 
ritmo ng puso tulad ng atrial flutter, malubhang makitid na anggulo glaucoma, pyloric stenosis, prostatic 
hypertrophy, makabuluhang renal insufficiency, o isang kamakailang myocardial infarction.

Higit sa isang dosis ng atropine (AtroPen-Auto-Injector) ay maaaring kailanganin sa simula, lalo na kapag malaki ang 
pagkakalantad o malala ang mga sintomas. Hgayunpaman, hindi hihigit sa tatlong dosis ang dapat ibigay 
maliban kung sa ilalim ng pangangasiwa ng sinanay na mga medikal na tauhan.Maaaring kailanganin ang 
mataas na dosis ng atropine sa loob ng maraming oras kasunod ng pagkakalantad sa mataas na dosis upang 
mapanatili ang atropinization. (TingnanDOSAGE AT ADMINISTRASYON.)

Ang mga bata at matatanda ay maaaring mas madaling kapitan sa mga pharmacologic effect ng atropine.

Ang matinding kahirapan sa paghinga ay nangangailangan ng artipisyal na paghinga bilang karagdagan sa paggamit ng atropine 

dahil ang atropine ay hindi maaasahan sa pagbabalik sa kahinaan o paralisis ng mga kalamnan sa paghinga.

MGA PAG-IINGAT

Pangkalahatan:Ang desperado na kalagayan ng taong nalason sa organophosphorous ay karaniwang magtatakpan 
ng mga maliliit na palatandaan at sintomas ng paggamot sa atropine gaya ng nabanggit sa mga normal na paksa.



NDA 17-106/S-032 Package Insert 
Pahina 5

Ang atropine ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga indibidwal na may sakit sa puso. Ang mga conventional systemic 
doses ay maaaring mag-udyok ng talamak na glaucoma sa mga madaling kapitan, mag-convert ng partial pyloric stenosis sa 
kumpletong pyloric obstruction, mag-udyok ng urinary retention sa mga indibidwal na may prostatic hypertrophy, o 
magdulot ng inspissation ng bronchial secretions at pagbuo ng mga mapanganib na viscid plugs sa mga indibidwal na may 
malalang sakit sa baga.

Mga Pagsusuri sa Laboratory:Ang paggamot sa organophosphorous nerve agent at pagkalason sa insecticide ay 
dapat na simulan nang hindi naghihintay ng mga resulta ng mga pagsubok sa laboratoryo. Ang pulang selula ng 
dugo at plasma cholinesterase, at mga pagsukat ng paranitrophenol sa ihi (sa kaso ng pagkakalantad sa parathion) 
ay maaaring makatulong sa pagkumpirma ng diagnosis at pagsunod sa kurso ng sakit. Ang pagbawas sa 
konsentrasyon ng red blood cell cholinesterase sa ibaba 50% ng normal ay nakita lamang sa pagkalason ng 
organophosphorous ester.

Impormasyon para sa mga Pasyente:Dapat gawin ang mga naaangkop na hakbang upang matiyak na naiintindihan ng 

mga user ang mga indikasyon para sa at paggamit ng AtroPen-, kabilang ang pagsusuri ng mga sintomas ng pagkalason at 

pagpapatakbo ng AtroPen-(tingnan moDOSAGE AT ADMINISTRASYON).

Interaksyon sa droga:Kapag ang atropine at pralidoxime ay ginamit nang magkasama, ang mga palatandaan ng atropinization 

(pag-flush, mydriasis, tachycardia, pagkatuyo ng bibig at ilong) ay maaaring mangyari nang mas maaga kaysa sa maaaring 

inaasahan kaysa kapag ang atropine ay ginagamit nang nag-iisa dahil ang pralidoxime ay maaaring magpalakas ng epekto ng 

atropine.

Ang mga sumusunod na pag-iingat ay dapat isaisip sa paggamot ng pagkalason sa anticholinesterase 
bagaman hindi sila direktang nakakaapekto sa paggamit ng atropine at pralidoxime. Dahil ang mga 
barbiturates ay potentiated ng anticholinesterases, dapat itong gamitin nang maingat sa paggamot ng 
mga kombulsyon.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility:Walang mga ulat tungkol sa potensyal ng atropine para 
sa carcinogenesis, mutagenesis, o pagpapahina ng pagkamayabong na nai-publish sa panitikan. Dahil ang 
atropine ay ipinahiwatig para sa panandaliang paggamit na pang-emerhensiya lamang, walang pagsisiyasat sa 
mga aspetong ito ang isinagawa.

Pagbubuntis: Teratogenic Effects – Pagbubuntis Kategorya C:Ang sapat na pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay 
hindi isinagawa sa atropine. Hindi alam kung ang atropine ay maaaring magdulot ng pinsala sa fetus kapag 
ibinibigay sa isang buntis na babae o kung ang mga ahente na ito ay maaaring makaapekto sa reproductive capacity. 
Ang atropine ay dapat ibigay sa isang buntis lamang kung malinaw na kailangan.

Mga nanay na nagpapasuso:Ang atropine ay matatagpuan sa gatas ng tao sa mga bakas na halaga. Ang pag-iingat ay dapat 

gamitin kapag ang atropine ay ibinibigay sa isang babaeng nagpapasuso.

Paggamit ng Pediatric:Sinusuportahan ng pagsusuri ng nai-publish na literatura ang kaligtasan at pagiging epektibo ng 
atropine sa setting ng organophosphate insecticide poisoning sa lahat ng mga pangkat ng edad ng bata. Ang panimulang 
dosis ay 0.05 mg/kg IM tuwing 5 hanggang 20 minuto kung kinakailangan upang magbigay ng kumpletong atropinization. 
(tingnan MGA MASAMANG REAKSIYONatDOSAGE AT ADMINISTRASYONmga seksyon)
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Paggamit ng Geriatric:Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang indibidwal ay dapat maging maingat, 

karaniwang nagsisimula sa mababang dulo ng hanay ng dosing, na sumasalamin sa mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, 

bato, o paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot.

MGA MASAMANG REAKSIYON

Maaaring maranasan ang banayad hanggang katamtamang pananakit sa lugar ng iniksyon.

Ang mga pangunahing at pinakakaraniwang epekto ng atropine ay maaaring maiugnay sa antimuscarinic action nito. 
Kabilang dito ang pagkatuyo ng bibig, malabong paningin, photophobia, pagkalito, pananakit ng ulo, pagkahilo, tachycardia, 
palpitations, pamumula, pag-aatubili o retention ng ihi, paninigas ng dumi, pag-iiba ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, 
pagkawala ng libido at kawalan ng lakas. Ang anhidrosis ay maaaring magdulot ng heat intolerance at kapansanan sa 
regulasyon ng temperatura lalo na sa isang mainit na kapaligiran. Ang mas malaki o nakakalason na dosis ay maaaring 
magdulot ng mga pangunahing epekto gaya ng pagkabalisa, panginginig, pagkapagod, kahirapan sa lokomotor, delirium, 
na sinusundan ng mga guni-guni, depresyon at sa huli, medullary paralysis at kamatayan. Ang malalaking dosis ay maaari 
ring humantong sa pagbagsak ng sirkulasyon. Sa ganitong mga kaso, ang presyon ng dugo ay bumababa at ang kamatayan 
dahil sa respiratory failure ay maaaring mangyari kasunod ng paralysis at coma. Ang mga reaksyon ng hypersensitivity ay 
nangyayari paminsan-minsan sa atropine: ang mga ito ay karaniwang nakikita bilang mga pantal sa balat, kung minsan ay 
umuusad sa pagtuklap. Ang mga masamang kaganapan na nakikita sa pediatrics ay katulad ng mga nangyayari sa mga 
pasyenteng nasa hustong gulang kahit na ang mga reklamo sa central nervous system ay madalas na nakikita nang mas 
maaga at sa mas mababang mga dosis.

Kapag ang atropine at pralidoxime ay ginagamit nang magkasama, ang mga senyales ng atropinization ay maaaring 
mangyari nang mas maaga kaysa sa inaasahan kaysa kapag ang atropine ay ginagamit nang nag-iisa. Ito ay totoo 
lalo na kung ang kabuuang dosis ng atropine ay malaki at ang pangangasiwa ng pralidoxime ay naantala. Ang 
kaguluhan at manic na pag-uugali kaagad pagkatapos ng pagbawi ng kamalayan ay naiulat sa ilang mga kaso. 
Gayunpaman, ang katulad na pag-uugali ay naganap sa mga kaso ng pagkalason ng organophosphate na hindi 
ginagamot ng pralidoxime.

Sinuri ng Amitai et el (JAMA 1990) ang kaligtasan ng AtroPen-0.5 mg, 1 mg at 2 mg sa isang serye ng kaso ng 240 bata 
na nakatanggap ng AtroPen-hindi naaangkop (ibig sabihin, walang pagkakalantad sa nerve agent) noong 1990 Gulf 
War Period. Sa pangkalahatan, ang kalubhaan ng atropinization ay sumunod sa isang nonlinear na ugnayan sa dosis. 
Ang mga tinantyang dosis na hanggang 0.045 mg/kg ay walang mga palatandaan ng atropinization. Ang mga 
tinantyang dosis sa pagitan ng 0.045 mg/kg hanggang 0.175 mg/kg at higit pa sa 0.175 mg/kg ay nauugnay sa 
banayad at malubhang epekto ayon sa pagkakabanggit. Ang aktwal na dosis na natanggap ng mga bata ay maaaring 
mas mababa kaysa sa tinantyang dahil pinaghihinalaan ang hindi kumpletong pag-iniksyon sa maraming kaso. 
Anuman, ang mga masamang kaganapan na iniulat ay karaniwang banayad at limitado sa sarili. Ilang bata ang 
nangangailangan ng ospital. Ang mga masamang reaksyon na iniulat ay ang mga dilated pupils (43%), tachycardia 
(39%), dry membranes (35%), namumula na balat (20%), temperatura 37.8° C o 100° F (4%) at neurologic 
abnormalities (5%) . Nagkaroon din ng lokal na pananakit at pamamaga. Sa 91 mga bata na may mga ECG, walang 
mga abnormalidad ang nabanggit maliban sa sinus tachycardia; 22 bata ang nagkaroon ng matinding tachycardia na 
160-190 bpm.
pagkalito, pagkahilo, at ataxia.

Ang mga abnormalidad sa neurologic ay binubuo ng pagkamayamutin, pagkabalisa,

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay iniulat sa nai-publish na literatura para sa atropine sa parehong mga 
matatanda at bata:
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Cardiovascular:Sinus tachycardia, supraventricular tachycardia, junctional tachycardia, ventricular 
tachycardia, bradycardia, palpitations, ventricular arrhythmia, ventricular flutter, ventricular fibrillation, 
atrial arrhythmia, atrial fibrillation, atrial ectopic beats, ventricular premature contractions, ventricular 
premature contractions, mga nobentricular beats, nobentricular beats, nobentricular beats. , 
supraventricular extrasystole, asystole, cardiac syncope, pagpapahaba ng sinus node recovery time, 
cardiac dilation, left ventricular failure, myocardial infarction, intermittent nodal rhythm (walang P wave), 
prolonged P wave, pinaikling PR segment, R on T phenomenon, pinaikling RT tagal, pagpapalawak at 
pag-flatte ng QRS complex, matagal na pagitan ng QT, pag-flatte ng T wave, mga abnormalidad ng 
repolarization, binagong ST-T waves, retrograde conduction, transient AV dissociation,tumaas na 
presyon ng dugo, nabawasan ang presyon ng dugo, labile na presyon ng dugo, mahina o hindi 
nakikitang mga peripheral pulse.

Mata:Mydriasis, malabong paningin, mahinang reaktibo ng mga mag-aaral sa liwanag, photophobia, 
nabawasan ang contrast sensitivity, nabawasan ang visual acuity, nabawasan ang accommodation, 
cycloplegia, strabismus, heterophoria, cyclophoria, acute angle closure glaucoma, conjunctivitis, 
keratoconjunctivitis sicca, dry eyes, tearing conjunctiva, irritated eyes, crusting ng eyelid, blepharitis.

Gastrointestinal:Pagduduwal, pananakit ng tiyan, paralytic ileus, pagbaba ng mga tunog ng bituka, paglaki ng tiyan, 
pagsusuka, pagkaantala sa pag-alis ng tiyan, pagbaba ng pagsipsip ng pagkain, dysphagia.

Pangkalahatan:Hyperpyrexia, lethargy, antok, pananakit ng dibdib, labis na pagkauhaw, kahinaan, syncope, insomnia, 
pagnguya ng dila, pag-aalis ng tubig, pakiramdam ng init, reaksyon sa lugar ng iniksyon.

Immunologic:Reaksyon ng anaphylactic.

Mga Espesyal na Pagsisiyasat:Leukocytosis, hyponatremia, elevated BUN, elevated hemoglobin, elevated 
erythrocytes, low hemoglobin, hypoglycemia, hyperglycemia, hypokalemia, pagtaas ng photic 
stimulation sa EEG, mga palatandaan ng pag-aantok sa EEG, pagtakbo ng alpha waves sa EEG, alpha 
waves (EEG) na naharang sa pagbubukas mata.

Metabolic:Pagkabigong pakainin.

Central Nervous System:Ataxia, mga guni-guni (visual o aural), mga seizure (karaniwan ay tonic clonic), 
abnormal na paggalaw, pagkawala ng malay, pagkalito, pagkahilo, pagkahilo, amnesia, sakit ng ulo, 
pagbaba ng tendon reflexes, hyperreflexia, pagkibot ng kalamnan, opisthotnos, Babinski's reflex/
Chaddock's reflex, hypertonia dysmetria, clonus ng kalamnan, pakiramdam ng pagkalasing, kahirapan sa 
pag-concentrate, vertigo, dysarthria.

Psychiatric:Pagkabalisa, pagkabalisa, delirium, paranoya, pagkabalisa, mga sakit sa pag-iisip, kahibangan, pag-urong ng pag-
uugali, mga pagbabago sa pag-uugali.

Genitourinary:Nahihirapan sa pag-ihi, pagkamadalian ng ihi namamagang pantog, pagpapanatili 
ng ihi, basa sa kama.

Pulmonary:Tachypnea, mabagal na paghinga, mababaw na paghinga, hirap sa paghinga, hirap sa 
paghinga, inspiratory stridor, laryngitis, laryngospasm, pulmonary edema, respiratory failure, 
subcostal recession.
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Dermatologic:Dry mucous membranes, dry warm skin, flushed skin, oral lesions, dermatitis, petechiae rash, 
macular rash papular rash, maculopapular rash, scarlatiniform rash, erythematous rash, pawis/mamamasa na 
balat, malamig na balat, cyanosed na balat, paglalaway.

PAG-AABUSO AT PAG-ASA NG DROGA

Ang Atropine ay walang alam na potensyal para sa pagtitiwala.

OVERDOSAGE

Sintomas:

Ang malubhang overdosage na may atropine ay nailalarawan sa pamamagitan ng malawakang pagkalumpo ng 
parasympathetically innervated na mga organo. Ang mga tuyong mucous membrane, malawak na dilat at hindi tumutugon 
na mga mag-aaral, tachycardia, lagnat at pamumula ng balat ay lalong kitang-kita, gayundin ang mga sintomas ng mental at 
neurological. Ang disorientasyon, kahibangan, guni-guni, kaguluhan sa paglalakad at mga sintomas ay maaaring tumagal ng 
48 oras o mas matagal pa. Sa mga pagkakataon ng matinding pagkalasing, respiratory depression, coma, circulatory 
collapse at kamatayan ay maaaring mangyari.

Ang nakamamatay na dosis ng atropine ay hindi alam. Sa paggamot ng organophosphorous poisoning, ang pinagsama-
samang dosis na humigit-kumulang 2300-3300 mg o higit pa ay ibinibigay sa loob ng ilang araw hanggang 4-5 na linggo. Sa 
mga bata, ang mga medikal na literatura na inilathala bago ang 1951 ay nag-uulat ng apat na pagkamatay, lahat sa mga 
pasyente na 10 buwan hanggang 3 taong gulang, at lahat ay nauugnay sa atropine eye drops o ointment. Ang kabuuang 
tinantyang ophthalmic na dosis ay 1.6, 2, 4, at 18 mg na ibinigay bilang isang dosis (2 mg) o higit sa 1-2 araw. Ang pagsusuri 
sa kasalukuyang nai-publish na literatura mula noong 1950 ay natukoy na walang pagkamatay ng bata na nauugnay sa 
atropine. Ang ilang pagkamatay sa mga may sapat na gulang ay karaniwang nakikita gamit ang mga tipikal na klinikal na 
dosis ng atropine madalas sa setting ng bradycardia na nauugnay sa isang talamak na myocardial infarction.

Sa dosis na kasingbaba ng 0.5 mg, maaaring mangyari ang mga hindi kanais-nais na sintomas o tugon ng labis na dosis. Ang 
mga ito ay tumataas sa kalubhaan at lawak na may mas malalaking dosis ng gamot (excitement, guni-guni, delirium at 
coma). Ang matinding hyperthermia sa isang bagong panganak ay naiulat na may kasing liit na 0.065 mg pasalita. 
Gayunpaman, sa pagkakaroon ng pagkalason ng organophosphorous, ang mas mataas na dosis ng atropine ay lumilitaw na 
pinahihintulutan at kinakailangan para sa pinakamainam na therapy.

Paggamot:

Ang suportang paggamot ay dapat ibigay ayon sa ipinahiwatig. Kung ang paghinga ay nalulumbay, ang artipisyal na 
paghinga na may oxygen ay kinakailangan. Ang mga bag ng yelo, espongha ng alkohol o isang kumot ng hypothermia ay 
maaaring kailanganin upang mabawasan ang lagnat, lalo na sa mga bata. Maaaring kailanganin ang catheterization kung 
nangyayari ang pagpapanatili ng ihi. Dahil ang pag-aalis ng atropine ay nagaganap sa pamamagitan ng bato, ang output ay 
dapat mapanatili at dagdagan kung maaari, gayunpaman, ang dialysis ay hindi naipakita na nakakatulong sa mga sitwasyon 
ng labis na dosis. Maaaring ipahiwatig ang mga intravenous fluid. Dahil sa photophobia ng apektadong tao, dapat madilim 
ang silid.
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Sa kaganapan ng nakakalason na labis na dosis, ang isang short-acting barbiturate o diazepam ay maaaring ibigay kung 

kinakailangan upang makontrol ang kapansin-pansing pananabik at kombulsyon. Ang malalaking dosis para sa sedation ay dapat na 

iwasan dahil ang central depressant action ay maaaring magkasabay sa depression na nagaganap sa huli sa pagkalason ng atropine. 

Ang mga sentral na stimulant ay hindi inirerekomenda. Ang Physostigmine, na ibinibigay bilang atropine antidote sa pamamagitan 

ng mabagal na intravenous injection na 1 hanggang 4 mg (0.5 hanggang 1.0 mg sa mga bata), ay mabilis na inaalis ang delirium at 

coma na dulot ng malalaking dosis ng atropine sa karamihan ng mga sitwasyon. Dahil ang physostigmine ay may maikling tagal ng 

pagkilos, ang pasyente ay maaaring muling ma-coma pagkatapos ng isa o dalawang oras at ang mga paulit-ulit na dosis ay 

malamang na kailanganin. Ang neostigmine, pilocarpine at methacholine ay may maliit na tunay na pakinabang, dahil hindi sila 

tumagos sa hadlang ng dugo-utak.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON

MAG-INGAT!
NERVE AGENT AT INSECTICIDE POISONING AY ANG PAGSUOT NG MGA PROTECTIVE 
GARMENTS KASAMA ANG MGA MASKARA, NA PARTIKULAR NA DISENYO PARA SA 
PAGGAMIT NA ITO.

PANGUNAHING PROTEKSYON LABAN SA EXPOSURE SA CHEMICAL

HINDI DAPAT UMAASA ANG MGA INDIBIDWAL SA AVAILABILITY NG ANTIDOTES 
TULAD NG ATROPINE AT PRALIDOXIME UPANG MAGBIGAY NG KUMPLETO NA 
PROTEKSYON MULA SA CHEMICAL NERVE AGENT AT INSECTICIDE POISONING.

Ang agarang paglisan mula sa kontaminadong kapaligiran ay mahalaga. Ang pag-decontamination ng 
nalason na indibidwal ay dapat mangyari sa lalong madaling panahon.

Ang AtroPen-Ang Auto-Injector ay ipinahiwatig para sa paggamot ng pagkalason ng madaling kapitan ng 
organophosphorous nerve agents na may aktibidad na cholinesterase pati na rin ang organophosphorous o 
carbamate insecticides.Ang AtroPen-Ang Auto-Injector ay dapat gamitin ng mga taong nagkaroon ng 
sapat na pagsasanay sa pagkilala at paggamot ng nerve agent o insecticide intoxication.Ang Pralidoxime 
chloride ay maaaring magsilbi bilang isang mahalagang pandagdag sa atropine therapy.

Ang AtroPen-ay inilaan bilang isang paunang paggamot sa mga muscarinic na sintomas ng insecticide o 
nerve agent poisonings (karaniwan ay kahirapan sa paghinga dahil sa tumaas na pagtatago); ang tiyak 
na pangangalagang medikal ay dapat humingi kaagad.Ang AtroPen-Ang Auto-Injector ay dapat ibigay sa 
sandaling lumitaw ang mga sintomas ng organophosphorous o carbamate poisoning (karaniwan ay napunit, 
labis na oral secretions, wheezing, muscle fasciculations, atbp.) Sa katamtaman hanggang malubhang 
pagkalason, ang pangangasiwa ng higit sa isang AtroPen-maaaring kailanganin hanggang sa makamit ang 
atropinization (flushing, mydriasis, tachycardia, pagkatuyo ng bibig at ilong). Sa matinding pagkalason, 
maaaring kanais-nais din na sabay na magbigay ng anticonvulsant kung pinaghihinalaan ang pag-atake sa 
walang malay na indibidwal dahil ang klasikong tonic-clonic jerking ay maaaring hindi maliwanag dahil sa mga 
epekto ng lason. Sa mga pagkalason dahil sa organophosphorous nerve agents at insecticides, maaari ding 
makatulong na sabay na magbigay ng cholinesterase reactivator tulad ng pralidoxime chloride.

Inirerekomenda natatlo (3) AtroPen-Ang mga Auto-Injector ay magagamit para gamitin sa bawat taong nasa 
panganib para sa nerve agent o organophosphate insecticide poisoning; isa (1) para sa banayad na sintomas at 
dalawa (2) pa para sa malalang sintomas tulad ng inilarawan sa ibaba. Hindi hihigit sa tatlong (3) AtroPen-

dapat gamitin ang mga iniksyon maliban kung ang pasyente ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng isang sinanay na medikal
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provider. Iba't ibang lakas ng dosis ng AtroPen-ay magagamit depende sa edad at timbang ng 
tatanggap.

• Mga matatanda at bata na tumitimbang ng higit sa 90 lbs (41 kg)

(karaniwan ay higit sa 10 taong gulang)
AtroPen®2 mg (berde)

• Mga batang tumitimbang ng 40 lbs hanggang 90 lbs (18 – 41 kg)

(karaniwan ay 4 hanggang 10 taong gulang)

AtroPen®1 mg (madilim na pula)

• Mga batang tumitimbang ng 15 lbs hanggang 40 lbs (7 – 18 kg)

(karaniwan ay 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang)

AtroPen®0.5 mg (asul)

• Mga sanggol na wala pang 15 lbs (7 kg)
(karaniwang wala pang 6 na buwan ang edad)

AtroPen®0.25 mg (dilaw)

Paggamot ng MAHIMANG SINTOMAS:

isa (1)AtroPen-ay inirerekomenda kung dalawa o higit paHINDI GAANONG MATINDIlumilitaw ang mga sintomas ng nerve agent (nerve gas) o 

pagkakalantad sa insecticide sa mga sitwasyon kung saan alam o pinaghihinalaang pagkakalantad.

dalawa (2)karagdagang AtroPen®Ang mga iniksyon na ibinigay nang sunud-sunod ay inirerekomenda 10 minuto 
pagkatapos matanggap ang unang AtroPen®iniksyon kung ang biktima ay bumuo ng alinman saMALALAsintomas na 
nakalista sa ibaba. Kung maaari, ang isang tao maliban sa biktima ay dapat magbigay ng pangalawa at pangatlong AtroPen®

mga iniksyon.

Paggamot ng MATINDING SINTOMAS:

Kung ang isang biktima ay nakatagpo na maaaring walang malay o may alinman saMALALAmga sintomas na 
nakalista sa ibaba, ibigay kaagadtatlo (3)AtroPen®mga iniksyon sa mid-lateral na hita ng biktima nang sunud-
sunod gamit ang naaangkop na AtroPen na nakabatay sa timbang®dosis.

MABABANG SINTOMAS ng nerve agent o insecticide exposure ay kinabibilangan ng mga sumusunod:
- Malabong paningin, miosis
- Labis na hindi maipaliwanag na mga luhang mata*

- Labis na hindi maipaliwanag na runny nose*
- Tumaas na paglalaway tulad ng biglaang hindi maipaliwanag na labis na paglalaway*
- Paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga
- Panginginig sa buong katawan o muscular twitching
- Pagduduwal at/o pagsusuka
- Hindi maipaliwanag na paghinga o pag-ubo
- Talamak na simula ng mga cramp ng tiyan
- Tachycardia o bradycardia

MATINDING SINTOMAS ng pagkakalantad sa nerve agent o insecticides ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

- Kakaiba o nalilitong pag-uugali
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- Matinding kahirapan sa paghinga o matinding pagtatago mula sa iyong mga baga/daanan ng hangin

- Malubhang pagkibot ng kalamnan at pangkalahatang kahinaan**
- Hindi sinasadyang pag-ihi at pagdumi (dumi)*
- Mga kombulsyon
- Kawalan ng malay

* Ang mga sintomas na ito ay minsang nakikita sa mga malulusog na sanggol at maliliit na bata. Sa pangkat ng edad na ito, ang mga 

sintomas na ito ay hindi gaanong maaasahan kaysa sa iba pang mga sintomas na nakalista. Ang mga sintomas ay dapat isaalang-

alang nang sama-sama kapag ang nerve agent o pagkakalantad sa pestisidyo ay kilala o pinaghihinalaang.

* * Ang mga sanggol ay maaaring inaantok o nawalan ng malay, na may muscle floppiness kaysa sa pagkibot ng kalamnan, sa lalong 

madaling panahon pagkatapos ng pagkakalantad sa mga nerve agent o pestisidyo.

Ang lahat ng mga biktima ay dapat na ilikas kaagad mula sa kontaminadong kapaligiran. Dapat humingi kaagad ng 
tulong medikal. Ang mga proteksiyon na maskara at damit ay dapat gamitin kapag magagamit. Ang mga 
pamamaraan ng paglilinis ng kontaminasyon ay dapat isagawa sa lalong madaling panahon. Kung nangyari ang 
pagkakalantad sa balat, dapat tanggalin ang damit at ang buhok at balat ay hugasan nang lubusan ng sodium 
bikarbonate o alkohol sa lalong madaling panahon.

Ang pang-emerhensiyang pangangalaga ng indibidwal na lubhang nalason ay dapat isama ang pagtanggal ng oral at 
bronchial secretions, pagpapanatili ng isang patent na daanan ng hangin, pandagdag na oxygen at, kung kinakailangan, 
artipisyal na bentilasyon. Sa pangkalahatan, ang atropine ay hindi dapat gamitin hanggang sa madaig ang cyanosis dahil 
ang atropine ay maaaring magdulot ng ventricular fibrillation at posibleng mga seizure sa pagkakaroon ng hypoxia.

Ang Pralidoxime (kung ginamit) ay pinaka-epektibo kung ibibigay kaagad o sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagkalason. Sa 

pangkalahatan, kakaunti ang nagagawa kung ang pralidoxime ay ibinibigay nang higit sa 36 na oras pagkatapos ng pagwawakas ng 

pagkakalantad maliban kung ang lason ay nalalamang mabagal sa pagtanda o ang muling pagkakalantad ay posible, tulad ng sa naantalang 

patuloy na gastrointestinal na pagsipsip ng mga natutunaw na lason. Ang mga nakamamatay na relapses, na inaakalang dahil sa pagkaantala 

ng pagsipsip, ay naiulat pagkatapos ng paunang pagpapabuti. Ang patuloy na pangangasiwa sa loob ng ilang araw ay maaaring maging 

kapaki-pakinabang sa mga naturang pasyente.

Ang malapit na pangangasiwa sa lahat ng katamtaman hanggang sa malubhang nalason na mga pasyente ay ipinahiwatig nang hindi bababa sa 48 hanggang 72 

oras.

Ang isang anticonvulsant tulad ng diazepam ay maaaring ibigay upang gamutin ang mga kombulsyon kung pinaghihinalaan sa walang malay 

na indibidwal. Ang mga epekto ng mga nerve agent at ilang insecticides ay maaaring matakpan ang mga palatandaan ng motor ng isang 

seizure.

MAHALAGA: ANG MGA DOKTOR AT/O IBA PANG MEDICAL PERSONNEL NA TUMULONG SA MGA INILIS NA 
BIKTIMA NG NERVE AGENTS AT INSECTICIDE POISONING AY DAPAT MAIWASAN ANG PAGLANTAD NG 
KANILANG SARILI SA KOTAMINASYON NG DAMIT NG BIKTIMA. MABAIT NA IMINUNGKAHING ANG 
AGRESIBO AT LIGTAS NA DEKONTAMINASYON.

Mga tagubilin para sa pangangasiwa ng AtroPen®(mangyaring sumangguni sa nakalarawang tiyak na dosisMga 
Direksyon sa Paggamit ng Self Aid at Caregiversa dulo ng package insert na ito):
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Babala: Pagbibigay ng karagdagang AtroPen®ang mga iniksyon nang hindi sinasadya sa kawalan ng aktwal na ahente ng nerbiyos o 

pagkalason sa insecticide ay maaaring magdulot ng labis na dosis ng atropine na maaaring magresulta sa pansamantalang kawalan 

ng kakayahan (kawalan ng kakayahang maglakad ng maayos, makakita nang malinaw o makapag-isip nang malinaw sa loob ng ilang 

o higit pang oras).

kabilang ang kamatayan.

Ang mga pasyente na may sakit sa puso ay maaaring nasa panganib para sa mga seryosong masamang kaganapan,

PAANO ISUPPLIED

Ang AtroPen®ay ibinibigay sa apat na lakas. Ang AtroPen®0.25 mg (NDC 11704-107-01), nagbibigay ng Atropine 
Injection (atropine, 0.21 mg/0.3 mL), AtroPen®Ang 0.5 mg (NDC 11704-104-01) ay nagbibigay ng Atropine 
Injection (atropine, 0.42 mg/0.7 ml), AtroPen®Ang 1 mg (NDC 11704-105-01) ay nagbibigay ng Atropine 
Injection (atropine, 0.84 mg/0.7 ml), at AtroPen®Ang 2 mg (NDC 11704-106- 01) ay nagbibigay ng Atropine 
Injection (atropine, 1.67 mg/0.7 ml) sa sterile solution para sa intramuscular injection. Ang AtroPen®ay isang 
self-contained unit na idinisenyo para sa pangangasiwa ng sarili o tagapag-alaga.

Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinahihintulutan ang mga iskursiyon hanggang 15–30°C (59–86°F)

[tingnan ang USP Controlled Room Temperature]

Panatilihin mula sa pagyeyelo. Protektahan mula sa liwanag.

Ginawa ni:
MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.

COLUMBIA, MD 21046

Isang buong pag-aari na subsidiary ng King Pharmaceuticals, Inc.
1-800-776-3637

0001166
Rev. 08/04

[TANDAAN SA FIRM: Ang huling package insert ay dapat na may kasamang kopya ng "Self-Aid and Caregiver 
Directions for Use" na instruction sheet bilang isang "tear-off" sa lokasyong ito.]

– WAKAS–
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Mga Direksyon para sa Paggamit ng Self-Aid at Caregiver Aid.

SUNDIN ANG MGA INSTRUKSYON NA ITOLAMANGKAPAG HANDA NA NA MAG-ADMINISTER NG ATROPINE

Hakbang 1

GAMITIN ANG TAMANG DOSE

Mga matatanda at bata na tumitimbang ng higit sa 90 lbs

(karaniwan ay higit sa 10 taong gulang)

2 mg AtroPen-

(GREEN LABEL)

Mga batang tumitimbang ng 40 lbs hanggang 90 lbs

(karaniwan ay 4 hanggang 10 taong gulang)

1 mg AtroPen-

(MAITIM NA PULANG LABEL)

Mga batang tumitimbang ng 15 lbs hanggang 40 lbs 

(karaniwan ay 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang)

0.5 mg ng AtroPen-

(Asul na LABEL)

Mga sanggol na may timbang na mas mababa sa 15 lbs. (7 kg.)

(karaniwan ay wala pang anim na buwan ang 
edad) 0.25 mg AtroPen-(DILAWLABEL)

Hakbang 2

ALAMIN ANG NERVE AGENT AT INSECTICIDE
MGA SINTOMAS NG PAGLALASON

Sa isang kapaligiran kung saan alam o pinaghihinalaang pagkakalantad ng nerve agent (o nerve gas) o 
insecticide, ang mga sumusunod ay banayad at malubhang sintomas ng pagkalasing ng nerve agent.

Maaaring wala ka sa lahat ng sintomas na ito:
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MILD na sintomas MATINDING sintomas
• Malabo ang paningin at sore eyes

• Luha mata*
• Tumutulong sipon*

• Tumaas na paglalaway tulad ng 
biglaang paglalaway*

• Paninikip ng dibdib o hirap sa 
paghinga

• Panginginig sa buong katawan o 
muscular twitching

• Pagduduwal at pagsusuka

• Mga hindi sinasadyang pagtatago (plema mula 

sa iyong mga baga/daanan ng hangin)

• Kakaiba o nalilitong pag-uugali
• Matinding kahirapan sa paghinga o matinding pagtatago 

mula sa iyong mga baga/daanan ng hangin

• Malubhang pagkibot ng kalamnan at 

pangkalahatang kahinaan**

• Hindi sinasadyang pag-ihi at 
pagdumi (dumi)*

• Mga kombulsyon

• Kawalan ng malay

Mga sintomas sa mga sanggol at maliliit na bata

* Ang mga sintomas na ito ay minsang nakikita sa mga malulusog na sanggol at maliliit na bata. Sa pangkat 

ng edad na ito, ang mga sintomas na ito ay hindi gaanong maaasahan kaysa sa iba pang mga sintomas 

na nakalista. Ang mga sintomas ay dapat isaalang-alang nang sama-sama kapag ang nerve agent o 

pagkakalantad sa pestisidyo ay kilala o pinaghihinalaang.

* * Ang mga sanggol ay maaaring inaantok o nawalan ng malay, na may muscle floppiness kaysa sa 

pagkibot ng kalamnan, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagkakalantad sa nerve gents o 

pesticides.

Hakbang 3

PAGGAgamot NG MAHIMANG SINTOMAS
UNANG DOSE:Magbigay ng isang (1) AtroPen-kung nakakaranas ka ng dalawa o higit pang MILD na 
sintomas ng nerve gas o pagkakalantad sa insecticide.Maghanap ng katulong at ipasuri ka sa kanila para 
sa patuloy o lumalalang sintomas. Kumuha kaagad ng medikal na atensyon.

KARAGDAGANG DOSES:Dalawang (2) karagdagang AtroPen-Ang mga iniksyon na ibinigay nang sunud-sunod 
ay inirerekomenda 10 minuto pagkatapos matanggap ang unang AtroPen-iniksyon kung ang biktima ay 
bumuo ng alinman saMALALAmga sintomas na nakalista sa itaas. Kung maaari, ang isang tao maliban sa 
biktima ay dapat magbigay ng pangalawa at pangatlong AtroPen-mga iniksyon.

PAGGAgamot NG MATINDING SINTOMAS
Kung ang isang biktima ay nakatagpo na maaaring walang malay o may alinman saMALALAmga 
sintomas na nakalista sa itaas, ibigay kaagadtatlo (3)AtroPen-mga iniksyon sa midlateral na hita ng 
biktima nang sunud-sunod gamit ang naaangkop na AtroPen na nakabatay sa timbang-dosis.

BABALA: Pagbibigay ng karagdagang AtroPen-ang mga iniksyon nang hindi sinasadya sa kawalan ng nerve agent o pagkalason sa insecticide 

ay maaaring magdulot ng labis na dosis ng atropine na maaaring magresulta sa pansamantalang kawalan ng kakayahan (kawalan ng 

kakayahang makakita nang malinaw o makalakad nang maayos sa loob ng ilang o higit pang oras). Ang mga pasyente na may sakit sa puso 

ay maaaring nasa panganib para sa mga malubhang salungat na kaganapan, kabilang ang kamatayan.

Hakbang 4

MGA DIREKSYON PARA SA PAGGAMIT NG2 mg,
1 mg, at

0.5 mgATROPEN-
(Tingnan sa ibaba para sa 0.25 mg na direksyon ng dosis)
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(A) I-snap ang ukit na dulo ng plastic 
sleeve pababa at sa ibabaw ng dilaw 
na safety cap. Alisin ang AtroPen-

mula sa plastic na manggas.

Babala: Huwag ilagay ang mga daliri sa 
berdeng dulo.

(B)Mahigpit na hawakan ang AtroPen-na may 
berdeng dulo na nakaturo pababa.

(C) Tanggalin ang dilaw na safety cap gamit ang 
iyong kabilang kamay.

Tulong sa Sarili Tulong sa Caregiver (D) Layunin at mahigpit na i-jab ang berdeng dulo 
nang diretso pababa (a 90°anggulo) laban sa 
panlabas na hita. Ang AtroPen-ang device ay 
mag-a-activate at maghahatid ng gamot 
kapag ginawa mo ito.Okay lang na mag-
inject sa pamamagitan ng damit ngunit 
siguraduhing walang laman ang mga bulsa 
sa lugar ng iniksyon.

Ang mga taong napakapayat at maliliit na 
bata ay dapat ding iturok sa hita, ngunit 
bago ibigay ang AtroPen-, bungkos ang hita 
upang magbigay ng mas makapal na lugar 
para sa iniksyon.

Tulong sa Sarili Tulong sa Caregiver

(E) Hawakan nang mahigpit ang auto-injector sa lugar nang 

hindi bababa sa 10 segundo upang hayaang matapos 

ang iniksyon.

(F) Alisin ang AtroPen-at imasahe ang lugar ng 
iniksyon sa loob ng ilang segundo.
Kung ang karayom   ay hindi nakikita, suriin upang matiyak 

na ang dilaw na takip sa kaligtasan ay tinanggal, at ulitin 

ang mga hakbang C at E, ngunit pindutin nang mas 

malakas.
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(G) Pagkatapos gamitin, gamit ang matigas na ibabaw, 
ibaluktot ang karayom   pabalik sa AtroPen-at 
alinman sa i-pin ang ginamit na AtroPen-sa damit 
ng biktima o ipakita ang ginamit na AtroPen-Auto-
Injector sa unang medikal na tao na nakita mo. 
Magbibigay-daan ito sa mga medikal na tauhan na 
makita ang bilang at dosis ng AtroPen-

Pinangangasiwaan ang mga Auto-Injector. Ilayo 
kaagad ang iyong sarili at ang nakalantad na 
indibidwal mula sa kontaminadong lugar.

Subukang humanap ng tulong medikal.

MGA DIREKSYON PARA SA PAGGAMIT NG 0.25 MG
ATROPEN®

(A) Alisin ang takip ng plastik mula sa dilaw na tubo at 
i-slide ang AtroPen-mula sa tubo.

Babala: Huwag ilagay ang mga daliri sa berdeng dulo.

(B) Mahigpit na hawakan angAtroPen-na may itim na dulo na 
nakaturo pababa.

(C) Tanggalin ang kulay abong safety cap gamit ang iyong kabilang 

kamay.

(D) Itaas ang hita upang magbigay ng mas makapal na bahagi 
para sa iniksyon. Layunin at mahigpit na itusok ang itim 
na dulo nang diretso pababa (90° anggulo) laban sa 
panlabas na hita. Ang AtroPen-ang device ay mag-a-
activate at maghahatid ng gamot kapag ginawa mo ito.

(E) Hawakan nang mahigpit ang auto-injector sa lugar nang hindi 
bababa sa 10 segundo upang hayaang matapos ang 
iniksyon.
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(F) Alisin ang AtroPen-at imasahe ang lugar ng iniksyon sa loob 
ng ilang segundo. Kung ang karayom   ay hindi nakikita, 
suriin upang matiyak na ang kulay abong takip ng 
kaligtasan ay tinanggal, at ulitin ang mga hakbang D at 
E, ngunit pindutin nang mas malakas.

(G) Pagkatapos gamitin, gamit ang matigas na ibabaw, 
ibaluktot ang karayom   pabalik sa AtroPen-at 
alinman sa i-pin ang ginamit na AtroPen-sa damit ng 
biktima o ipakita ang ginamit na AtroPen-Auto-
Injector sa susunod na medikal na tao na makikita 
mo. Magbibigay-daan ito sa mga medikal na tauhan 
na makita ang bilang at dosis ng AtroPen-

Pinangangasiwaan ang mga Auto-Injector. Ilayo 
kaagad ang iyong sarili at ang nakalantad na 
indibidwal mula sa kontaminadong lugar.

Humingi ng karagdagang tulong medikal.

AtroPen-ay isang rehistradong trademark 
ng Meridian Medical Technologies, Inc., 
Columbia, MD 21046
Isang buong pag-aari na subsidiary ng King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637
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