KULLANMA TAL MATI
AM DOV N 150 mg/3 ml IV Ampul
Damar içine uygulan r.
Etkin madde: Her bir ampul 150 mg Amiodaron (hidroklorür olarak) içerir.
Yard mc madde(ler): Tween 80, benzil alkol ve enjeksiyonluk su’dur.
Bu ilac kullanmaya ba lamadan önce bu KULLANMA TAL MATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimat
saklay z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç
duyabilirsiniz.
er ilave sorular z olursa, lütfen doktorunuza veya eczac za dan
z.
Bu ilaç ki isel olarak sizin için reçete edilmi tir, ba kalar na vermeyiniz.
Bu ilac n kullan
s ras nda, doktora veya hastaneye gitti inizde bu ilac
kulland
doktorunuza söyleyiniz.
Bu talimatta yaz lanlara aynen uyunuz. laç hakk nda size önerilen dozun d nda
yüksek veya dü ük doz kullanmay z.
Bu Kullanma Talimat nda:
1. AM DOV N nedir ve ne için kullan r?
2. AM DOV N kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. AM DOV N nas l kullan r?
4. Olas yan etkiler nelerdir?
5. AM DOV N’in saklanmas
Ba klar yer almaktad r.
1. AM DOV N nedir ve ne için kullan r?
Bu ilaç a r kalp ritm bozukluklar nda (antiaritmik) kullan lan, etkin madde olarak amiodaron
hidroklorür içeren bir ilaçt r ve 6 ampul halinde kullan ma sunulmu tur.
2. AM DOV N’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
AM DOV N’i a

daki durumlarda KULLANMAYINIZ

er,
Çok yava , çok h zl ya da düzensiz nab za sebep olan kalp blo unuz varsa ya da ba
dönmeniz varsa,
Tiroid problemleriniz varsa ya da geçmi te olduysa,
iddetli solunum yetersizli iniz ya da dü ük kan bas nc z varsa,
Tek enjeksiyon olarak verilecekse ve dü ük kan bas nc na, kalp yetersizli ine ya da kalp
kas hastal na sahipseniz,
Amiodarona, iyoda ya da ilac n içeri indeki herhangi bir bile ene kar alerjiniz varsa,

Hamileyseniz ya da hamile kalmay planl yorsan z doktorunuza söyleyiniz.
Emziriyorsan z.
AM DOV N’i a

daki durumlarda D KKATL KULLANINIZ

er:
nfüzyon olarak verildiyse, ve dü ük kan bas nc na, iddetli kalp yetersizli ine ya da
iddetli kalp kas hastal na sahipseniz,
Anestezi durumunda
Ast
z varsa ve yüksek doz oksijen terapisi al nda
Karaci er hastal
z varsa
Bu uyar lar geçmi teki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza dan
z.
AM DOV N’in yiyecek ve içecek ile kullan lmas
Greyfurt suyu ile birlikte al nd nda kandaki amiodaron miktar artaca ndan ilac n kullan
ras nda greyfurt suyu almaktan kaç lmal r.
Hamilelik
lac kullanmadan önce doktorunuza veya eczac za dan
z.
Doktorunuz AM DOV N tedavisininin faydalar , risklerinden daha a r bas yorsa bu ilac size
uygulayacakt r.
Tedaviniz s ras nda hamile oldu unuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczac
dan
z.
Emzirme
lac kullanmadan önce doktorunuza veya eczac
Emziriyorsan z, AM DOV N kullanmay z.

za dan

za

z.

Araç ve makine kullan
Özel bir uyar bulunmamaktad r.
AM DOV N’in içeri inde bulunan baz yard mc maddeler hakk nda önemli bilgiler
AM DOV N, benzil alkol içermektedir. Bu nedenle prematüre bebekler ve yeni do anlara
uygulanmamas gerekir.
Bebeklerde ve 3 ya na kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara
sebebiyet verebilir.
Di er ilaçlar ile birlikte kullan
AM DOV N ile a

daki ilaçlar birlikte kullan yorsan z doktorunuza bildiriniz.

f Ia antiaritmikler (kinidin, prokainamid, disopiramid)
f III antiaritmikler (sotalol, bretilyum)
Beperidil

Vinkamin
ntravenöz eritromisin
Beta-blokörler ve baz kalsiyum kanal inhibitörleri (diltiazem, verapamil)
Stimülan laksatifler
Hipokalemiye sebep olan ilaçlar (stimülan laksatiflerin d nda)
Hipokalemi yapan diüretikler
Sistemik kortikosteroidler, tetrakosaktid
ntravenöz amfoterisin
Oral antikoagülanlar (varfarin)
Dijital glikozidler
Digoksin
Fenitoin
er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilac u anda kullan yorsan z veya son zamanlarda
kulland z ise lütfen doktorunuza veya eczac za bunlar hakk nda bilgi veriniz.
3. AM DOV N nas l kullan r?
Uygun kullan m ve doz/uygulama s kl
Doktorunuz hastal

za ba

olarak ilac

için talimatlar:
n dozunu belirleyecek ve size uygulayacakt r.

Tavsiye edilen standart doz 5 mg/kg damar içi infüzyondur. Bu doz 20 dakikayla 2 saat içinde
uygulan r. 250 ml %5 dekstroz içinde seyreltilerek uygulanmal r. Bu uygulama 24 saat
içinde tekrarlanan infüzyonla en fazla 500 ml %5 dekstroz içinde 1200 mg’a (yakla k
15mg/kg vücut a rl ) kadar ç kabilir. Ak h al nan sonuca göre ayarlanmal r.
Uygulama yolu ve metodu:
AM DOV N direk kana verilmeli ve çok h zl verilmemelidir. Bu ilaç eker (% 5 dekstroz) ile
seyreltilmelidir.
De

ik ya gruplar :

Çocuklarda kullan :
Benzil alkol içermesi nedeniyle bebeklerde ve 3 ya na kadar olan çocuklarda toksik
etkiye ve ani a
duyarl k reaksiyonlar na neden olabilir.
Ba lang ç dozu 5 mg/kg damar içi infüzyondur. Bu doz 20 dakika ile 2 saat içinde
uygulan r. 250 ml %5 dekstroz içinde seyreltilerek uygulanmal r. Bu uygulama 24
saatten birkaç güne kadar 500 ml %5 dekstroz içinde tekrarlanan infüzyonla günde 10 ile
15 mg/kg vücut a rl na kadar ç kabilir.
Gerekirse e zamanl olarak oral tedaviye ba lanabilir.
Ya larda kullan :
Ya lar için dü ük doz tavsiye edilir.

Özel kullan m durumlar :
Özel kullan
yoktur.
er AM DOV N’in etkisinin çok güçlü veya zay f oldu una dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczac z ile konu unuz.
Kullanman z gerekenden daha fazla AM DOV N kulland ysan z:
AM DOV N’den kullanman z gerekenden fazlas kullanm san z bir doktor veya eczac ile
konu unuz.
4. Olas yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, AM DOV N’in içeri inde bulunan maddelere duyarl olan ki ilerde yan
etkiler olabilir.
dakilerden biri olursa, AM DOV N'i kullanmay durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yak n hastanenin acil bölümüne ba vurunuz:
Çok seyrek:
Yüzde, dudaklarda ve dilde me, nefes kesintisi gibi genel allerjik reaksiyonlar
Kalp at m h
n yava lamas
Normal olmayan kalp ritmi
Deride veya gözlerde sararma (ikter), bu durum karaci er problemlerinin veya
tehlikeli olabilecek hasarlar n belirtisi olabilir
iddetli solunum yetersizli i
Bunlar n hepsi ciddi yan etkilerdir. E er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AM DOV N’e
kar ciddi alerjiniz var demektir. Acil t bbi müdahaleye veya hastaneye yat lman za gerek
olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
dakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya
size en yak n hastanenin acil bölümüne ba vurunuz:
Çok seyrek:
Ba
(sabahlar kötüle en veya öksürme, nma sonras olu an)
Hasta hissetme, mide bulant
Bayg nl k
Görü bozuklu u
Kafa kar kl
Bu belirtiler beyninizde problem olabilece inin belirtisi olabilir.
Bunlar n hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil t bbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

dakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
Yayg n:
Ba dönmesi
Göz kararmas
Kalp at m h
n hafif yava lamas
Enjeksiyon yerinde me, a , k zar kl k, enfeksiyon renk de
iltihab
Çok seyrek:
Tedavinin ba nda karaci er enzimlerinin miktar nda de
Mide bulant
Ba
Terleme
cak basmas

ikli i ve toplardamar

iklik

Bunlar AM DOV N’in hafif yan etkileridir.
er bu kullanma talimat nda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar la rsan z
doktorunuzu veya eczac
bilgilendiriniz.
5. AM DOV N’in saklanmas
AM DOV N’i çocuklar n göremeyece i, eri emeyece i yerlerde ve ambalaj nda saklay
25 ºC’nin alt nda ve ktan koruyarak saklay z.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullan z.
Ambalaj n üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra AM DOV N’i kullanmay
er üründe ve/veya ambalaj nda bozukluklar fark ederseniz AM DOV N’i kullanmay

z.

z.
z.
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