
KULLANMA TALİMATI

NEOFLEKS % 20 I)EKSTI{OZ SUDAKİ SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etki,, maddeler : Her bir litre çözelti 200 gram dckstroz anhidrat içerir.

Yardınıcı ınaddek’r : Steri I en jeksiyoni uk su

Bu ilacı kullannıaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatliee

okuyuntız, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

— 13’’ kulIcı’ıına ‘al/malını sok/ayını:. Daha 50/710 tek,”, oku’ı”j a ihtiyaç

dııyabilirsini:.

— Ege’ ilave 50//ılaı7llıZ olursa, lilt/en dokıorııııuza icra ec:ac’nı:c’ clcın’5 in’:.

— Bu ilaç kişisel olarak sizin için ı”çe/e edilmiş/ir, bcıskalarına vermeyini:.

— Bu ilacın kullanımı sırasında. doktor” “ey” Iıa.wane3’e git/iğinizde dok’orıınu:a bi’

ilacı kull’ındığınız’ siiyleyini:.

— Bu t’ıliınatia yazı/anlar” ‘ıj’neıı uyuııu:. İlaç hakkında size önerilen ‘/0:1117 dısııı’l’ı

“iiksck veya düşük ‘loz kullanınayınız.

Bu Kul Ian ma Ta I inıatı nda :

I.NEOFLEKS 0<) 20 DEKSTROZ SUDA Kİ SOLÜS FONU ııedir “e ııe içi,’ k’ıfraıııhı’?

2. NEOFLEKS 0 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOL ÜSYONU’nıı kufraıınıadaıı önce dikkat

edilnıesi gerekenler

3. NEOFLEKS ~ 20 DEKSTROZ SUDA Kİ SOL ÜS FONU ,ıasıl kııfraıııhr?

4. Olayı ;vııı etkiler ııelerdir?

5. NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDA Kİ SOL ÜS FONU” un saklaıınıası

BaşI ikla rı “er al ma ktad iı.

I.NEOFLEKS % 20 I)EKSTROZ St I)AKİ SOLÜSYONI nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ‘ücuttan kavhedileri ya da ağız

yolu’ la yeterli düzeyde al inamayan karbonhidratların yerine konmasında. vücudun enerji

ihti’ acının bir bölümünü karşılamak amacıyla kul lanilan damar içi yoldan uygulanan bir

çöze It ii



NEOFLEKS 0o20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU. l00. 150. 250 500 ve 1000 mililitre

hacminde polipropilen torbalarda sunulmııştur. Bu esnek torbaların dışmda daha kalın koruyucu

bir dış kili F bulunur. Set Ii ve setsiz iki Formu bııl unmaktad ir.

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

bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su alımının kısıtlandığı durumlarda.

proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emiliminin hozııldıığu durumlarda ya da

vücudun proteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun bir

protein kaynağıyla biri i ktc k iii lanı lı

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

kullanılabilen NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKI SOLÜSYONU vücııda kalori

yanında su da sağladığından vücudun susuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı su al ımı. ishal.

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

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKI SOLÜSYONU. konsantre Formda bulıınan bazı damar

içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyrelti Imesi amacıyla da

kııllanı Irnaktadır.

İlaç yalnızca toplardamar içi ne ‘ e bu amaca uygıın bir plastik boru (set) aracılığıyla

uygulanır.

2. NEOFLEKS %2O I)EKSTROZ St I)AKİ SOLÜSYONU’nu kullanınadan önce dikkat

edilmesi gerekenler

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır.

Ancak kalbiniz. böbrekleriniz. karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, ya da şeker

hastasıvsanız cloktorıınuı bu ilacı size ii> gulamaniaya karar ‘ erebi I

NEOFLEKS %20 I)EKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

Daha önce NEOFLEKS %20 DEKSTRO7 SUDAKİ SOLÜSYONU. içerdiği etkin madde olan

dekstrozıı ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda aleılik bir tepki gösterdiyseniz.

yani sizde aniden soluk kesilmesi. hırıltı Ii soluınıım. deri döl’üntüleri. kaşıntı ya da vüeııdunuızda

şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.

Ayrıca mısır kaynaklı ürünlere karşı alerjiniz varsa da buı ilacı KUI.IANMAYINI7..

Alerj iniz olup olmadığından emin deği lseniı. doktorunuza danışınız.

Bu ilaç aşağıdaki dıırumlarda da sizde kuıllanılmamal ıdır:

. Kafa ıçı kanamalar.

. Vücuıdun ağır bir şekilde sıısuz kaldığı duruımlar.



. İdrar çıkaramadığınız durumlar (anüri dıırunıları).

. Karaciğer hastalığına bağlı korna.

NEOFLEKS %20 I)EKSTROZ SUI)AKİ SOIL SYONU aşağıdaki durumlarda

DİKKATİ] KULLANINIZ

Eğer.

. Gizli ya da aşıkar şeker hastalığınız “arsa “eya herhangi bır nedenle karbonhıdratlara

karşı tahammülsüzlüğünüz varsa:

. V ücudunıızdaki tuz miktarı aza! mışsa:

. Kalp yetmezliğiniz “arsa (dolaşım sisteminizde aşırı bir sıvı birikimi olabilir);

. l3öbrek yetmezliğiniz ‘arsa (bu durumda şekere Iahammülünüı azalabilir. ayrıca eger böbrek

işlevleri bozuksa. bu tür ilaçların uygulanması sırasında vücuda alınan alüminyıım

zehirlenme oluşturahilecek düzeylere ulaşabilmektedir)

bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.

Ayrıca bu ilaç çok düşük doğum ağırlıklı ‘. enıdoğan beheklcrdc de dikkatle uyguılanacaktır

(kanı ii sı”ı kısmının yoğunluğunda artışa “e buna bağlı kafa içi kanarna riskinde artışa

neden olabilir).

İlacı kııl!anrnaktavken özellikle de size uygulanan damariçi tedavinin uzaması durumunda

teda”iyi yürüten doktorunuz tarafından tekrar muay ene edilebil irsi niz “e size çeşitli kan

taht illeri yapılabilir.

Bit ilaç size uygulanırken kullanılan borııların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.

Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sızdırmıyorsa. içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

NEOFLEKS % 20 I)EKSTROZ SUDAKİ SOIAÇSYONL ‘nun yiyecek ve içecek ile

kullanılması

NEOFLEKS % 20 DEKS FRO/ SUDAKİ SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır:

uygulama şekli açısından yi~ecek ‘e içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Ha ın ilelik

t/acı kullanmadan önce dokıoııımı:a “eJa cczacım:’ı clcıııLvını:.

Doktorunuz tarafından özellikle uı)gun görülmediği takdirde. gebelik döneminde NEOFLEKS °o

20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.



Teckn’/ııiz ,vırcısınc/a h’-.ıınile aic/uğunıcu flirk e’/eıseni: henwn c/okıorıınzı:u veya eczacıfllZCı

danışınız.

Emzi rm e

ilacı kullcııvn’ıdan /hire ‘/okıorıınu:cı ve; a eczacını:cı c/anı.>ını:.

Bebeğinizi emziriyorsanız. bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunıız tarafından

özellikle uygun görülmediği takdirde. emzirme döneminde NEOFLEKS 00 20 SUDAKİ

SOLOSYONU kullanmavınız.

Araç “e makine kullanımı

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONI*nun araç >a da makine kullanımı

üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan bazı

yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKI SOl.~ÜSYONU~nun içeriğinde bulunan yardımcı

maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa. hıı maddelere bağlı olumsu7 bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar Ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar. aşı lar ve hitkisel ilaçlar cia dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç

alma> ı planlıyorsanız. alıyorsanız veya > akın zamanda aldıysanız lutlen doktorunuza

bildiri n iz.

NEOFLEKS % 20 DFKSTROZ SUDAKI SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir.

Geçimsiz olduğu bi linen hıı ilaçlar çözelti> e eklenmemeli : bıı ilaçların sevreltilmesi için başka

çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir

geçimsizlik riskini en aza indirmek için. karıştırma işleminden hemen sonra. uygulamadan

önce “e uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi

bir hıılanıkl ı k «eya çökel me olııp olmadığı sağlık göre”l isi taraFından kontrol edilecektir.

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKI SOLÜSYONU. steroid cinsinden ilaç kullanan

hastalarda dikkatli uygıılanmal ıd ı

Eğer ‘eçeıeli ya da reçetesiz lıerhcıngi bir i/act şu c/nc/a kıı/Ia,ıı’’oısanı: vera von :cıınanl’ııda

kıdlcındınız ise /üıfL>ıı ‘/okıorunııza ‘‘ey” ec:acını:C’ bi in/ar hakkında bilgi ‘elini:.



3. NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım “e düz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ikiy acınız olduğuna ‘e size ne zaman uygulanacağına

doktorunıız karar verecektir. Buna yaşınız. vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uıygulanma

nedenine göre karar ‘erecektir. Doktoruınıız size ayrı bir tavsiyede hıılunmadıkça bıı

talimatları takip ediniz.

I lacınızı zamanında almayı unııtmayınız.

Doktorunuız NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU Ile tedavinizin ne kadar

süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucuı alamazsınız.

Uygulama yolu “e metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

l)eğişik yaş grupları:

Çocu Ida rda kullanım:

Çocuklar için. cloz ve uıy gulama seti nin bo’ utıına uyguılamayı öneren doktor tarafından karar

verilir.

Yaşlıla rda ku Ilan ım:

Uygulanacak doz ‘e u’gulama hızı. erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına. klinik ve biyolojik

dıırumuna “e hid ikte uygulanan teda”iy e göre hekim tarn fl ndan a’ arlanır.

Özel ku Ilan ım (Itı ru mla rı:

Özel l’uI lanı nı durumu yoktıır.

Eğer \‘EOFLEKS % 20 DJZISTI?OZ SUDA Ki SOL ÜS FONU ‘izin c/k/v/n/n çok <gziç/ü veya zayıf

oldıığııııcı c/air bir izleniminiz var ise. dokiorunuz veya eezacını: ile konuşunu:.

Kullanmanız gerekenden fazla NEOFLEKS %20 I)EKSTROZ SUDAKI SOLOSYONU

ku I land ıvsa n ız :

NEOFLEKS % 20 DEK.S kOZ SUDA Kİ SOL ÜS FONU kullan,nanı: gerekenden /iızlasını

kullanmıssanız hi, doktor veya ec:cıcı ile konuşunuz.

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

kan değerlerinde (hemoglobin ‘e hematokrit) azalma. kaııdaki lui yoğunluklarında azalma ve kanın

yoğun I uğundak i artış hıı I ıın ıır.

:‘



Böbrek roııksiyon ları normal olaıı hastalarda doz aşım ı durumunda idrar çıkışı artar ve buna vücuttaki

tııziarın kaybı eşi 1k eder. İdrar çıkışının artmasına bağI ı olarak ‘ ücııtta derecesi değişik bir susuz

kalma durumu (dehidratasyon) oiuşıır.

Idrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesiyle ilişkili belirtiler

(‘ ücutta su birikimi ‘e hücre içi potasyum düzevlerinde azalma) go~~r~le~,ilir.

NEOFLEKS % 20 I)EKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayı uııutursıınız:

Uı7ıııu/cın düz/alı c/eııge/enwk iç/ii çift do: cı/mayı,ıı:.

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUI)AKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında

oluşabileeck e”’iler :

Bulunn’ıamaktadır.

4.Oiası “an etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOI-LEKS ~o 20 DLKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU’nun içeriğinde

bul ıınaıı maddelere duyarlı olan kişilerde yarı etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

. Yaygın : 1 0 hastanın 1 ‘ i nden az. fakat I 00 hastanın I ‘ indcn fazla görülebilir.

. Yaygın olmayan : 100 hastanın I inden az. fiıkat 1000 hastanın I inden fazla görülebilir.

. Seyrek : 1000 hastanın I ‘inden az. fakat 10.000 hastanın I inden fazla go~•rüiebil~r.

Aşağıdakilerden biri olursa, NEOFLEKS % 20 I)EKSTROZ SUI)AKİ

SOLÜSYONI. ‘un kullanma” durdurunuz “e I)ERI IAL doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil böl ü nı ü ne baş” tı nı nuz:

. ilacın uygıılandığı bölgede kaşıntılı kızarıkl ık kabarıki ık. ~ anma hissi:

. Solunum sıkıntısı. hırıltı I ı solunum. göğüste ağrı:

. Vücııtta aşırı sıcaklık ya da soğuklıık hissi;

. Ellerde. ayaklarda. dudak larda. yıızde veya tuni ‘ ııcutta şışme:

. Baş dönmesi. hayılma hissi:

. Kalpte çarpıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bıınlardan biri sizde mevcut ise. sizin NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKI

SOLÜSYONU’na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye “eya hastaneye
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yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça se> rek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen dokiorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın görülen yan etkiler:

o Vücuttaki tuz (elektrolit) düzevlerinde bozukluklar

. Kan şekerinde yükselmeler (hiperglisem i)

Yaygın olmayan şekilde görülen yalı etkiler: :

. Kanın seyrelmesi (hemodilüsyon)

. Vücııtta sıı miktarının artışına (hipervolemi) bağlı vücudıınuzda ‘. e> a kol > a da

hacaklarınızda su toplanması (ödem). sık nefes alıp verme, soluk alıp vermenizde

zorlaşma. yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma

(konjesti f kalp yetmezl iği belirtileri).

. Ateş. titreme gibi tepkiler

. Uygıı lanıanı n yapıldığı yerde il ti haplanma

. İdrarla şeker çıkışı

. l’erlcıııe.

Seyrek görülen yan etkiler:

. Alerjik tepkiler (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).

. Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan

sertl ik. kızarı 1<1 ı k ya cia şişli k (Irom boliebit)

Buınların hepsi ciddi yan etki lerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebi Ii

Eğer bu kullanma ialinıaıın’kı hahsi geçuzeyen heı’hcıngi bir yan e/ki ile karşı/ü şırscınız

‘/oktoı’ıınıızı’ “e~’ı eccvcınızı hi/gilendirini:.

5. NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SI I)AKİ soiL 5’ ONI. ‘nun saklanması

NEOFLEKS’ %20 DEK.STROZ SUDA Kİ SOLOS) O\ nun çocuk!cum göremeyeceği.

erişeıneyeceği yerlerde ve ‘ıınba!a/ında saklayınu.

25°C altı sıcak I ı kta sak layı n ız

Tek kullanımI ıktı r. Kısmen kullanılmış torbalar saklaıımamal ı : ııygulamanın ‘apı Idığı sağlık

kıırııluşunun tıbbi atık prosedürlerine uıy guın olarak imha cdi Imelidir.

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

verilmeyecektir.



Son ku ilan ma ta riliiyle uyu in lu olarak kullan ınız.

14ınha/a/daki von ku//annut icuihitulen santa A EOFLEKS % 20 DEKS’TROZ SUDıIKİ

SOL ÜS VON na ku/lanıncıvınız.

Ruhsat sahibi ve üretici: TURKTIPSAN SAÖLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

Büğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28

06750 AKYURT ANKARA

Tel: 03128441508

Faks: 0 312 8441527

Bt’ kullanma la/imal? ıaıihin’k’ on’i V/Cfı7tIi?Şl??.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLI R BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PItRSONhLİ İÇİNDİR.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygıılama setinden. kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar. aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve

sırasında katılabilir. Ol ıışan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce

belirlenmiş olmalıdır.

1-lastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç

içeren çözeltiler. ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır: daha sonra kullanılmak üzere

saklanmanial idi

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da ‘anlış uıygulama tekniği. ürüne pirojen kontaminasyonuna

bağlı ateş reaksiyonuına neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi dıırumunda infüzyona

hemen son ‘erilmelidir.

Tek kııllanımlıktır.

Kısnıen ku Ilan ı Inı iş çözeltiler saklan ma malıdır.

Kısmen kııllanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Açınak için:

. Dış ambalaj in sağlamlığı nı “e sızıntı olup olmadığını kontrol ccli niz: ambalaj hasar

gördüyse kullanmayınız.

2. Koruyııeu dış ambalajı yırtarak açınız.

3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz. Torba

içindeki çözeltinin herraklığını “e içinde yabancı madde içermecliğini kontrol ediniz.
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Uygulama hazırlıkları:

. Torbayı asınız.

. Uygulama ucundaki koruyucıı kapağı çıkannız.

. Uygulama selinin spaykını. uygulama ucuna sıkıca batırınız.

. Çözeltinin hasta’ a uygulanması için setin kullanım talimatına ii> ulmalıdır.

Ek ilaç ekicıne:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi. ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme vapılacaksa. hastaya uygulamadan önce son karışımında

geçi nı Ii Ilk kontrol edilmelidir.

Uygulama öııcesi ilaç ek/e,;,”

. İlaç uıygıılama ucu dezen kktc cclii

. Eklenecek ilaç 19—22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjekıörle ilaç uyguılama ucundan

ııygıılanır.

. ç:~zeld «e içine eklenen ilaç iyice karıştırı I ır. Potasvıını klorür ızibi yoğun ilaçlarda

torbanın uvaulama çıkışı ııa. “ııkan poyisvondavken hall fçe “ıırularak karışması sağlanır.

Dıkka t: Içı ne ek ı aç uygulanmış torbalar sak lanmamal ıd ır.

U~’gıılaıua sırasımıda ilaç ekleıııe

. Selin klempı kapatılır.

. İlaç uygulama uıcuı dezeıı kktc edilir.

. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama

ııcıından

. uygulanır.

. Torba askısından çıkarılır ‘e ters çe”rilir.

. Bu pozisyondayken torbanın uıyguılama çıkışı “e enjeksiyon girişiııe hafifçe “uruılarak

. çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

. Torbayı eski koııuımuna getirerek klemp açılır “e uıygulamaya de’ am edilir.


