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KULLANMA TAL MATI

-P

Steril.

Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 45.44 gram dekstroz anhidrit (50 g dekstroz monohidrata

2.6 gram sodyum laktat, 1.3 gram potasyum klorür, 0.31 gram magnezyum klorür 

hekzahidrat ve 0.26 gram dibazik potasyum fosfat içerir.

(mmol/L): Sodyum 25 (25), Klor 20.5 (20.5), Potasyum 20.4 (20.4), Magnezyum 3 (1.5), Laktat 23 

(23), Fosfat 3 (1,5).

Sodyum bisülfit (E222), hidroklorik asit , steril 

enjeksiyonluk su.

lamadan önce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice okuyunuz, 
çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

• E

• Bu ilaç ki isel olarak sizin için reçete edilmi tir, ba

•

• yüksek veya 

dü ük doz 

1. -

2. LAFLEKS -P kullanmadan önce dikkat edilmesi 

gerekenler

3. -

5. LAFLEKS -P

Ba

1. LAFLEKS -P

LAFLEKS -P vücudun 

damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

e yarar ve 

LAFLEKS -P 250, 500 ve 1000 mililitre hacminde plastik 



                                                                                                2                                                

    

LAFLEKS -P içerisinde vücut için gerekli olan elementler 

LAFLEKS -P özellikle bebek ve küçük çocuklarda günlük 

-elektrolit dengesinin idamesinde, ani ba

önlenmesi ve tedavisinde tercih edilir.

LAFLEKS -P % 5 DEKSTRO

2. LAFLEKS -P kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAFLEKS -P % 5 birçok

uygulamamaya 

karar verebilir.

LAFLEKS -P ’ni a a
KULLANMAYINIZ

Daha önce LAFLEKS -P

döküntüleri, ka

mu).

Kandaki parat

LAFLEKS -P i a a KKATL
KULLANINIZ

E er sizde;

k varsa);

dola an k sa (hipervolemi);

kalp yetmezli ikar bir kalp yetmezli
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tansiyonunuz yüksekse;

sa;

böbrek i levleriniz bozulmu vb nedenlerle bir

vücutta potasyumun a en susuz kalma 

vücuttaki 

ekeriniz ya da herhangi bir nedenle karbonhidratlara kar

tahammülsüzlük durumunuz varsa;

vücutta gerçekle

sa (metabolik ya da respiratuvar alkaloz);

karaci erinizde bir yetmezlik durumu varsa;

doktorunuz size LAFLEKS E-P ’n

gösterecektir.

torunuz size bu ilaca ek olarak 

elektrolit uygulamak isteyecektir; bazen de tedavinize di eklemek 

isteyebilir.

almadan önce 

durmu oldu una dikkat edilmelidir.

i tirilmesi önerilir.

lamsa ve içindeki çö

LAFLEKS -P nin

LAFLEKS -P lama 

içeceklerle herhangi bir etkile imi yoktur.

Hamilelik

Doktorunuz i takdirde, gebelik döneminde LAFLEKS 

-P ’ni

unuzu fark ederseniz he

Emzirme

Bebe özellikle uygun 

görülmedi i takdirde, emzirme döneminde LAFLEKS -P ’ni

Araç ve makine 

LAFLEKS -P ’nin

herha
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LAFLEKS -P ’nin içeri

her 100 ml’sinde 21 mg E222 Sodyum bisülfit içermektedir. Parenteral yolla

Di

bildiriniz.

LAFLEKS -P

bilinen bu ilaçlar çözeltiye ka çözeltiler tercih 

edilmelidir.

Çözeltiye eklenecek herhangi ba ka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, 

leminden hemen sonra, uygulamadan belirli aralarla 

a çökelme olup 

LAFLEKS -P ile a a arada 

Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)

Tek ba triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar 

(vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

Anjiyotensin dönü türücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri (vücutta 

potasyum birikmesi riski nedeniyle) gibi tansiyon dü ürücü ilaçlar

Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle) gibi ba sistemi 

Salisilatlar (ate dü barbitüratlar (havale 

gibi asidik ilaçlar 

(LAFLEKS -P

pseudoefedrin) 

ve i sülfat, fenfluramin 

hidroklorür gibi) alkali ilaçlar (LAFLEKS -P

alkali hale getirdi

E su anda kull

3. LAFLEKS -P

una ve size ne zaman uygulanaca doktorunuz 

karar verecektir. Buna ya nedenine göre karar 

verecektir. Doktorunuz size ayr
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Doktorunuz LAFLEKS -P ile tedavinizin ne kadar sürece ini 

size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen 

Uygulama yolu ve metodu:

Ya

Karaci er, böbrek ya da kardiyak i ünden ve birlikte ba

görülme ya da ba ya

levlerinin bozuk oldu durumlarda 

oldu undan doz seçiminde dikkatli olun i levleri izlenmelidir.

Böbrek / Karaci er yetmezli i

levlerinin bozuk oldu durumlarda 

E er LAFLEKS -P una dair bir izleniminiz var ise, 

sunuz.

-P  % 5 DEKSTROZ 
k :

LAFLEKS -P s

konu unuz.

LAFLEKS -P ’n

LAFLEKS -P abilecek 
etkiler:

Tüm ilaçlar gibi, LAFLEKS -P nin içeri inde bulunan 

etkiler olabilir.

A a LAFLEKS -P ’ni
doktorunuza 

bölümüne ba vurunuz:

üste a
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Vücutta a ukluk hissi;

Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta i me;

Ba

E er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAFLEKS -P 'ne

kar iz var demektir.

, titreme gibi belirtiler olu reaksiyon) 

DERHAL doktorunuza bildiriniz; bu durumda doktor uygulamaya son vererek acil 

bulunabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

A a ki veriler ile belirlenemeyecek kadar az 

hastada görülebilir).

A a ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en 
vurunuz:

i lik.

Vücudunuz

zorla ermede zorlanma (konjestif kalp 

yetmezli i belirtileri)

ma hissi, gö üs a

halsizlik, tansiyon dü mesi, kalbin ritminin b anormallikler 

(Potasyum zehirlenmesine ba bulgular).

A a

shal.

Bunlar LAFLEKS -P % 5 DEKSTR 'nin hafif yan etkileridir.

E doktorunuzu 

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “
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daha

5. LAFLEKS -P

LAFLEKS -P i, eri emeyece i

kurulu

tarih geçmi

verilmeyecektir.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAFLEKS -P

 

Ruhsat sahibi: 

Tel.: +090 282 655 55 05

Üretim yeri: 

24.05.2017

A A IDAK B LG LER BU LACI UYGULAYACAK SA LIK PERSONEL Ç ND R.

Kullanma

Uygulama seti ürüne ili tirildikten sonra uygulamaya 

Torbadaki rezidüel havaya ba r hava embolisini önlemek için, ba ka 

24.05.2017
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Çözelti steril uyg hava 

Ek ilaçlar, aseptik ko ullarda bir i Olu an son

Hastaya uygulamadan önce eklenmi ilaç 

üzere 

uygulama tekni i, ürüne pirojen kontaminasyonuna ba

reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son 

verilmelidir.

Açmak için:

ediniz; ambalaj hasar gördüyse 

ini kontrol ediniz.

2. Uygulama ucundaki koruyucu kapa

inden geçirilerek 

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde oldu u gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli 

geçimlilik kontrol 

edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1. laç uygulama ucu dezenfekte edilir.

2. Eklenecek ilaç 19- nesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan 

Dikkat: torbalar sakla
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2. laç uygulama ucu dezenfekte edilir.

3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge nesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan 

ine hafifçe vurularak çözelti ve ek 

6. T


