
KULLANMA TALİMATI

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

l)amar içine uygulanır.

Eıhiıı nun/dc/er : Her bir litre çözelli 100 gram deksıroz anhidrat (glukoz) içerir.

Yart/ııııcı zina/de/er : Steri I enjeksiyon! uk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlicc

okuvunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

— Bi’ kullanma ıalinıaıını saklayını:. Daha sonra lekrar okuma; a ihliyaç

‘hıyahilirsiniz.

— Eğer ilave sorımlanın: olursa. lüıfi’n dokioııın,ı:a icra ecac’nı:a ‘lanışını:

— Bıı ilaç kişise/ ü/artık sizin için re çete edilmiş/ir. ha.ykalarına vermncyini:.

— Bi’ ilcıcın ku//anını’ sııasınc/a. doktora veya hasıaneye gilıiğini:clc doktonını’:a bu

ilacı kı’//and’ğınız’ söy/eyini:.

— Bu’ la/ima/ta i a:ı/aıl/ara aynen in jını’:. ilaç hakkımu/a si:” öneri/en </0:1/n t/iştiR/ü

•j’/MseA “era <“iş/il’ t/ü: kıı//anın’ı’ ini:.

Bu Kulla nm a Ta limatınd a :

I.NEOFLEKS %10 DEKSTROZSUD’4KİSOLÜSYONI nedir “e ne içiıı kufraııılır?

2. NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDA Kİ SOL ÜS YONU’ııu kiiiluiiifliadliuı Öl?CL’ dikkat

edilnıesi gerekeider

3. NEOFLEKS OoIO DEKSTROZ SUDA Kİ SOL ÜS YONU ııasıl kııila,ııhr?

4. Olası yan etki/er ,ıelerdir?

5. NEOFLEKS 0010 DEKSTROZ SUDA Kİ SOL ÜS YONU ‘ıııııı sak/”nınuısı

Başlıkları yer almaktadır.

1.NEOFI.~EKS %10 DEKSTROZ SI. I)AKİ SOLÜSYONI nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS 0010 Dl KSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ‘ücuttan kayhedilen ya da ağız

yoluyla yeterli düve’de alınamayan karhonhidratların yerine konmasında, vücudun enerji

ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla kullanılan damar içi yoldan uygulanan bir

çözelticlir.



NEOFLEKS OolO DEKSTRO7. SI DAKI SOLÜSYONU. 100. 150. 250 500 ve 1000 mililitre

hacminde polipropilen torbalarda sıınıılmııştur. Bu esnek torbaların dışında daha kalın koruyucıı

bir dış kılıf bulunur. Sail ve setsiz iki formıı hıılunmaktadır.

Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer. böbrek. kalp ve mide-

bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin “e su alımının kısıtlandığı durıımlarda.

proteinlerin mide—bağırsak sisteminden cmi liminin bozulduğu durumlarda ya cia

“ücudun proteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durıımlarda uygun bir

protein kaynağı ‘la biri i kte ku ilanı I ı

İçerdiği glııkoz (şeker) nedeniyle kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda da

kullanılabilen NEOFLEKS %~0 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ‘ücuda kalori

yanında su da sağladığından “ücuduın suısuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı su alımı, ishal.

kusma ya da aşırı idrar yapmaya bağlı aşırı sıvı kaybı durumları) tedavisinde de kullanılır.

NEOFLEKS %10 Dl KSTRO7. SUDAKI SOI.~ÜSYONU. konsantre Formda huılıınan bazı damar

içi uygulamay a ııyguın ilaçların damar içine ııvgulanmaclan önec seyrelti Imesi amacıyla da

kullnılmr.

Haç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygıın bir plastik horıı (set) aracılığıyla

uygıılanır.

2. NEOFLEKS %10 I)EKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONI ‘tin kullanmadan önce (likkat

edilmesi gerekenler

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKI SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır.

Ancak kalbiniz. höhrekleriniz. karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorıınlar varsa, ya da şeker

hastasıvsanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar’ crebilir.

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKI SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda

K ti L LA N MAYIN iZ

Daha önce NEOFLI3KS %10 DEKSTROZ SUDAKI SOI.~ÜSYONU. içerdiği etkin madde olan

dekstrozu ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz.

yani sizde aniden solıık kesilmesi. hırı Itı lı sol ıınum. deri döküntüleri. kaşıntı ya da vücudıınuızda

şişme gibi belirti ler olııştuysa bıı ilacı KU [LAN MAY IN İZ.

Ayrıca mısır kaynaklı ürünlere karşı alerj iniz varsa da hıı ilacı KU LI.~ANN4AYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz. doktorunuza danışınız.

Bu ilaç aşağıdaki duırumlarda da sizde kııllanılmamalıdır:

. Kala ıç ı kanamalar.

. Vücudun ağır bir şekilde sıısuz kaldığı durıımlar.
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. İdrar çıkaramadığınız durumlar (anüri durumları).

. Karaciğer hastalığına bağlı korna.

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda

l)İKKATLİ KULLANINIZ

Eğer.

. Gizli ya da aşikar şeker hastalığınız ‘arsa “eya herhangi bir nedenle karbonhidratlara

karşı tahammülsüzlüğünüz varsa:

. V ücudunuzdak i tuz m il’t2ırı aLal nı ışsa:

. Kal1) yetmezliğiniz ‘arsa (dolaşım sisteminizde aşırı bir sı’ ı birikimi olabilir);

. Ilöbrek vetmezliğini7 ‘arsa (bu durumda şekere ıalıanımülünüz azalabilir. a~ rica eğer böbrek

işlevleri bozuksa, bu tür ilaçların uygulanması sırasında vücuda alınan alüminyum

zehirlenrne oluşturabi lecek düzeylere ulaşahi Imektedir)

bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.

Ayrıca bu ilaç çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan hebeklerde de dikkatle u3gulanacaktır

(kanın sı”ı kısmının yoğıınluğunda artışa “e buna bağlı kaifiı içi kanama riskinde artışa

neden olahi Ii r).

İlacı kullanrnaktayken özellikle de size uygulanan danıariçi tedavinin ıızaması durumunda

tedaviyi yürüten doktorunuz tarafından tekrar muayene edilebilirsiniz ve size çeşitli kan

tahlilleri yapılabilir.

Bi’ ilaç size uygulanı rken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi öneril ir.

Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sızdırmıyorsa. içindeki çözelti herraksa kullanılrnalıdır.

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUI)AKİ SOLÜSYONU’nun yiyecek ve içecek ile

k t’ ilanı I ‘nasl

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır:

uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle hcrhangi bir etkileşimi yoktur.

Il a mile Ii k

ilacı kullanmadan önce dokıurııııu:a vein eczac.’ınıza danışını:.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEOFLEKS

0010 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kııllanmayınız.



Tedcı”ini: .vııcı.sıııda hanjile ol’.lnğıınn:ıı /ark eclerseni: hemen LIokIorlInuza “ey” ec:acınıza

da,ıışıııtz.

E mzi rın e

İlacı kullannıcıc/an önce ‘lokıorunıı:’ı vera ec:’ıcını:a ‘kıııı,~ını:.

Bebeğinizi emziriy orsanız. bu durumu doktorııııuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından

özellikle uygun görülmediği takdirde. emzirme döneminde NEOFLEKS 0010 SUDAKl

SOLÜSYONU kııllanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONUnun araç ya da makine kullanımı

üzeri nde herhangi bir etkisi bul uınmamaktadır.

NEOFLEI<S %10 I)EKSTROZ SUI)AKİ SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan bazı

ya rdı mci maddeler ha kkınd a önemli bilgiler

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKI SOLÜSYONU~nun içeriğinde bulunan yardımcı

maddelere karşı bir duıyarlılığınız yoksa. bu maddelere bağlı olumsıız bir etki beklenmez.

l)iğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar. aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç

almayı planlıy orsanız. alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza

bilz.

NFOll£KS 0o10 DFKSTROZ SUDAKI SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsi?

olduğu bil inen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli : bu ilaçların seyrelti Imesi için başka çözeliiler

tercih edilmelidir. Çözeltive eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik

riskini en aza indirmek için. karıştırma işleminden hemen sonra. ııygulamadan önce ve

uygulama sırasında belirli aralarla ııygulaması yapılacak son karışınıda herhangi bir

bıılanıklık vey a çökelme olup olmadığı sağlık göre’ Iki tarafından kontrol edilecektir.

NEOFIIKS 0o10 DFKSTROZ SUDAKI SOLÇSYONI. . steroid cinsinden ilaç kııllanan

hastalarda dikkatli ııy gıılanmal ıdır.

Eğer reçeıeli ya ‘la reçetesi: herhangi bir ilacı şu “mI” kı’llanıyorsam: “ey” son :anıanlcırda

kullan’lını: ise liı~fL’ıı dokıorunu:a ‘‘e ya ec:acını:a bunlar hakkında bilgi ‘erini:.



3. NEOFLEKS %lO DEKSI’ROZ SIJDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım “e doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ilıtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunıız karar “erecektir. Buna yaşınız. vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma

nedenine göre karar ‘ erecektir. Doktorıınıız size a~ rı bir tavsi> ede hıılunmadıkça bu

ml imatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında alma> ı unutmayınız.

Doktorunuz NEOFLEKS 0010 DFKSTRO7 SUDAKİ SOLÜSYONU ile teda”inizin ne kadar

süreceğini size bildirecektir. Teda’ i’ i erken kesnıeviniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ‘e metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

I)eğişik yaş grupları:

Çocu Ida rda ku Han ini:

Çocuklar için. doz «e uygulama setinin ho> uıtıına uy gıılama’ ı öneren doktor tarafından karar

verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz “e uıygulama hızı. erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına. klinik ve biyolojik

durumuna ‘e birlikte uı’ 2ulanan tedavi’,e göre hekim taraflndan aarlanır.

Özel ku Hanım durumları:

Özel kullanım clurumıı >oktur.

Eğer NEOFLEK.S’ %10 DEK’S’TI?OZSUDAKİ ‘S’OLUSYONU nun etkisinin çok güçlü veya zayıf

oldu ğıına c/air hip izlenimini: var ise. doktorun,’: veya ee:acın’: ile konuşunu:.

Kullanmanız gerekenden fazla NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

ku Ilandıysan iz :

ı\’EOFLEKS’ %10 DEKSTROZ St !) IKİ .ÇOLÜS}’ONU kullanımını: gerekenden ifiizicısını

kullanmı.ys’ınız bir doktor veya e’:”’ ile konu.yıını’z.

Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri arasında “ücuttaki su düzeyinde artış. kan şekeri artışı.

kan değerlerinde (hemoglobin ve hematokrit) azalma, kandaki “iz yoğunluklarında azalma “e kanın

yoğunluğıındak i artış bu I uınur.
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Böbrek fonksiyon ları ııornıa I olan hasta larda doz aşı mı durtıırıtında idrar çıkışı artar ve bıına vücuttaki

tuzların kaybı eşlik eder. İdrar çıkışının artmasına bağlı olarak ‘ ücutta derecesi değişik bir susuz

kalma durumu (dehidratasyon) oluşur.

idrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesi> le ilişkili belirtiler

(‘ ücutta su birikimi ve hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAK~ SOLÜSVONU kullanmayı unutursanıL:

U,ıuıu/cı,ı c/or/wi c/eııge/enıek iç in çIğ? c/or “Imcıyınır.

NEOFLEKS %10 DEKSİ’ROZ SUI)AKİ soiL SYONU ile tedavi sonlandırıldığında

oluşabilecek etkiler :

Bııl unniamaktadı r.

4.Olası van etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOI-LEKS %10 DEKS 11(0/ SUDAKİ S0LÜSY0NU~nun içeriğinde

bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

. Yaygın : 1 0 hastanın 1 . inden az. Ihkat 1 00 hastanın I inden fazla görülebilir.

. Yaygın olmayan: I 00 hastanın I inden az. lhkat I 000 hastanın I inden Fazla

görülebilir.

. Seyrek : 1000 hastanın 1 ~inden az. Ihkat 10.000 hastanın 1 ~inden Fazla görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NEOF1JEKS %10 I)EKSTROZ SIJI)AKİ

SOL{ SYONUnu kullanmayı durdurunuz ve l)ERIIAL doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

. İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık kabarıklık. >anma hissi:

. Solunum sıkıntısı. hı rı Itı I ı solunum. göğüste ağrı:

. Vücutta aşırı sıcaklık ya da soğuklıık hissi:

. Ellerde. ayaklarda. duıdaklarda. > ü~de ‘ eya tüm vücııtta şişme:

. Baş dönmesi. bayılma hissi:

. Kalpte çarpıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer huınlardan biri sizde mevcut ise. sizin NEOFI EKS ~o 10 Dl KSTROL SUDAKİ
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SOLÜSYONUna karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yalı etkilerin hepsi oldukça se~ rek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölü nı ü lie başvu ıun uı:

Yaygın görülen yan etkiler:

. Vücuttaki tuz (elektrolit) düzc\ lerinde boı.ııklııklar

. Kan şekerinde yükselmelcr (hipergl isemi)

Ya> gin olmayan şekilde görülen yan etkiler: :

. Kanın seyıelmesi (hemodilüsyon)

. Vücııtta sıı miktarının artışına (lıipervolemi) bağlı ‘ ücudunuzda veya kol ya da

bacakları nızda sıı toplanması (ödem). sık neI~s al ip ‘ erme. sol uk alıp vermenizde zorlaşma.

yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjestif kalp yetmezliği

belirtileri).

. Ateş. titreme gibi tepkiler

. U> gulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma

. Idrarla şeker çıkışı

. Terleme.

Seyrek görülen yan etki ler:

. Aleijik tepkiler (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).

. U> gıılamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik.

kızarı k I ı k ya da şişl ik (troni boil chit)

Bunların hepsi ciddi yan etki lerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer hit kıı//anın’ı ıa/iınaiınc/u 1m/ıyi geçme yen her/ıaııgi hip ‘in e/ki i/c kurşı/’ı şu.vctnı:

‘/ok/ortintcii le)V CCCILII1İZI hi/g//en’/irmC

5. NEOFLEKS %10 l)EKSI’ROZ SI.JDAKİ SOLÜSYONU’nun saklanması

NEOFLEKS %10 DEKSTI?OZ SUDA Kİ SOL OS)’O,\ nun çocuk/ann göre,neyeceği.

enişeıneveceği yer/en/e re ‘ıın/uı/cı/ım/cı .vak/ayınız.

25°C altı sıcaklıkta saklayınız

Tek kııllanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamal ı: ııygulamanı n yapıldığı sağlık



kuruluşunun tıbbi atık proseclürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç

verilme) ecektir.

Son ku ilan ma tarih ivk uyumlu olarak ku ilan in iz.
. . . . (- - -‘ (, ,.-.4,nIicı/cııc/cikı soıı kıt//anma ı’ıııhınc/en somcı A LOP Ll.tkS AID DE1’.SJROZ SUD.41’J

‘S’OLÜ’Ç)’O V nı’ ku/Ianmaj’ını:.

Ruhsat sa/gibi ve üretici: TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

l3üğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28

06750 AKYUWİ ANKARA

Tel: 03128441508

Faks: 0312 8441527

Bu ku//cınnıcı ta//malı /tip/hi tic/c un” y/cınnıışlır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SA~LIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygulama setinden. kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar. aseptik koşııllarda enjeksiyon ııcıınclan bir iğne yardımı ile infüz>on öncesi ve

sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün ızotonısilesı parcntcnıl uygulama yapılmadan önce

beli rlenm iş olmalıdır.

1-lastaya uyguılamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümü> le kanşmış olması gereklidir. Ek ilaç

içeren çözeltiler. ilaç eklcnmesinden hemen sonra kul lanı Imal ıdır: daha sonra kullanılmak üzere

saklanmamal ıd ir.

Çözcitive ek ilaç katılması ya da ‘ anlış uygulama (ekniği. ürüne pirojen kontaminasyonıına

bağlı atcş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infflzyona

hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen ku Han ılm iş çözeltiler saklan ma ma lid ir.

Kısmen kuıllanı Imış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamal ıdır.

Açmak için:

1. Dış amhalajın sağlamlığını “e sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz: ambalaj hasar

gördüyse kullanma> ınız.

2. Koruyucuı dış ambalajı “ırtarak açınız.
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3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz. Torba

içindeki çözeltinin berraklığını “e içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

. Torbayı asınız.

. Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.

. Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız.

. Çözeltin in hasta> a uygulanması için seti ii kullanım ta! iman na ii> u imal ıd ı

Ek ilaç ekleıue:

Dikkat: Trim parenteral çözeltilerde olduğuı gibi. ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uıygıılamadan önce son karışımında

geçi ml ili k kontrol edilmelidir.

Urgu!a~ııa öncesi ilaç e/deme

. ilaç uıygulama ııcuı dezenkkte edilir.

. Eklenecek ilaç 19—22 gauıge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjekkirle ilaç uıygulama ucundan

uyguılanır.

. Çözelti “e içine eklenen ilaç iyice karıştırılır. Potasyum klorür gibi voüun ilaçlarda

torbanın uvuıılama çıkışına. vuıkarı pozisvondavken halifçe vurularak karışması sağlanır.

Dikkat: İçine ek ilaç ııvgulanmış torbalar saklanmamalıd ır.

Uygulama sırasında ilaç ckleıne

. Sctin klempi kapatılır.

. İlaç u’ gıılama uıcu dezen kktc edil ir.

. Eklenecek ilaç ~9-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama

uıcuından

. uygulanır.

. Torba askısından çıkarılır ve ters çe’ rilir.

. Bu pozisyondayken torbanın ııygulama çıkışı ve enjeksi>on girişine hafifçe vuruılarak

. çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uyguılamay a de’ am edilir.


