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KULLANMA TAL MATI

Steril.

Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 3,1 gram (3,1 mg/ml) sodyum laktat, 6 gram (6 mg/ml) 
sodyum klorür, 0.3 gram (0,3 mg/ml) potasyum klorür ve 0.2 gram (0,2 mg/ml) kalsiyum klorür
dihidrat içerir. 130 (130), Potasyum 4
(4), Kalsiyum 3 (1.5), Klorür 109 (109), Laktat 28 (28)

Steril enjeksiyonluk su

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

olarak sizin için 

nda

1.

2. kullanmadan önce dikkat edilmesi 

gerekenler

3. n

5. n

Ba

1.

elektrolitleri 

içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

100, 150, 250, 500 ve 1000 mililitrelik PP

(polipropilen) torbalarda 

ÇÖZEL

Vücuttan kaybedilen 
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- -baz dengesinin 

çözeltisi 

YONU

2. kullanmadan önce dikkat edilmesi 
gerekenler 

Ç bir

uygulamamaya karar verebilir. 

KULLANMAYINIZ 

Daha önce , in maddeler ya da 

z, yani sizde aniden 

da vücud

belirtiler 

-

-

Vücudun bu çözelti 

metabolizma
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Vücuttaki asit-

Vücuttaki asit-

doz) 

Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite ba

(laktik asidoz) 

Dijital 

size 

bu çözeltiyi sef

seftriaksonla beraber LAFLEKS LAKTATLI 

KULLANINIZ 

;

,

,

,

nedenlerle),

Gebelik tansiyonu; 

Vücutta sodyumun da 

sodyum birikimiyle ,

a durumu (akut dehidratasyon), 

doktorunuz size 

dikkat gösterecektir. 

Doktorunuz , 6 aydan küçük bebeklerde özel

bir

bu çözeltinin 

(kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-

izleyecektir. 
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Bu ilaç size elektron tümüyle 

B
edecek; 

Y torba çözelti berraksa kullanacak; 

D gösterecektir.

n

n

Hamilelik

veya .

LAFLEKS 

oldu unuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya

.

Emzirme

veya .

n

n içeri inde
bilgiler

LAFLEKS LAK n
içermemektedir.
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Di

a bildiriniz. 

eklenecek 

bilgilerinden 

ilaçlar çözeltiye eklenmemeli, bu ilaçlar

çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye 

geçimsizlik riski en hemen sonra, uygulamadan önce 

Amino kaproik asit 

Amfoterisin B 

Kortizon asetat 

Dietilstilbestrol 

Etamivan 

Etil alkol 

Fosfat ve karbonat çözeltileri 

Oksitetrasiklin 

Thiopental sodyum 

Versenat disodyum 

Seftriakson

Tetrasiklin 

Ampisilin sodyum 

Minosiklin

Doksisiklin 

bir arada 

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

nedeniyle),

na ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü 

ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle),

anjiyotensin II reseptör antagonistleri 
(vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle),
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Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle),

kalsiyum ciddi 

,

Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski 
nedeniyle),

Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla 

,

Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçlar

artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler),

Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin 

sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçl

,

damar içi uygulamada 

verilmemelidir.

E zamanlarda 

veriniz.

3.

doktorunuz karar verecektir. 

takip ediniz. 

Doktorunuz 

Uygulama yolu ve metodu: 

-
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Çocuklar için, doz 

verilir. 6 aydan kü içeren çözeltiler özel dikkatle 

Böbrek/Karac

etkisini gösteremeyebilir.

E er n etkis oldu una

dair bir izleniminiz unuz.

n

bir doktor veya unuz.

n

çözelti 

neden olabilir: 

yüklenmesi 

eden olan ve özellikle böbrek 

hareket edememe / felç durumu (paralizi) 

r durum) 
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kusma 

çok miktarda su içme (polidipsi) 

si tad 

met

yorgunluk 

solukta kesilme 

kaslarda seyirme 

Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan 

ilaç durdurulacak ve belirtilerinize 
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ile tedavi olu abilecek
etkiler:

Tüm ilaçlar gibi, n

niz, hemen doktorunuza bildiriniz 

Vücutta a
hastalarda)

)

Çok seyrek görülen yan etkiler: 

Panik atak

E

alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda 

www.titck.gov.tr
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makovijilans Merkezi (TÜFAM)’a 
bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanm i

5. n

göremeyece i, eri emeyece i yerlerde 

ir yerde

torbalar

Her bir 

verilmeyecektir. 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra 

Ruhsat sahibi: 

Tel.: +090 282 655 55 05

Üretim yeri: 

15/04/2017 tarihinde .15/04/2017 
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çözeltileri sakla .

torbalar 

çözelti kontrol edilmelidir. 

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan (irigasyon çözeltisi 

intraarti

Torbadaki meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, 

Çözelti 

çözeltiyle 

ilaç içeren çözeltiler

Çözeltiye 

reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son 

verilmelidir. 

Açmak için: 

1. gördüyse 

2.

3. Koruyucu ambalaj içindeki 

4. Torba içindeki çözeltinin ediniz. 

1.

2. Uygulama

3. Çözeltinin set içinden geçirilerek 

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde oldu

kontrol edilmelidir.
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Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.

2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge k ilaç uygulama ucundan 

torba içine eklenir.

3. Çözelti (

)

Dikkat: torbalar

1.

2. dezenfekte edilir.

3. Eklenecek ilaç 19- ilaç uygulama 

ucundan torba içine eklenir.

4. Çözelti

5. Bu pozisyondayken hafifçe vurularak 

çözelti

6.


