
KULLANMA TALiMATI

SODYUM BiKARBONAT oh8.4Iv infiizyon igin Qiizelti igeren Ampul

Sadece damar igi kullanrm igindir.

. Etkin madde.' l0 ml'lik ampul'de 0.84 g sod)'um bikarbonat igerir.

. Yardrmct maddeler.' Enjeksiyonluk su

Bu Kullanma Talimatmda:

t. soDyuM BLKARBqNAT %8.4 IV iNF0zYoN iCiN Coznni icenrNtuput
nedir ve ne igin kullan r?
2. SODYUM BLKARBONAT %8.4 IV iNFUZYON iCiN CoZtui iqznoN.nurut\
kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. soDyuM BiKARBDNAT %8.1 IV iNFOzYoN icir't Cozomi iEonnN,trurut
nas kullaruhr?

1. Olax yan elkiler nelerdir?

5. SODYAM BLKARBONAT %8.1 IV iNF(JZYON iQiN COZELT| iCEREN AMPUL'iiN
saklanmast

BaEhklan yer almaktadrr.

1. SODYUM BiKARBONAT ohl.4rv ixri-tzvox iqix qoztlri iqrnrN AMPUL
nedir ve ne igin kullan rr?

SODYUM BIKARBONAT, etkin maddesi olarak sodyum bikarbonat igeren

bir ampuldiir. Her l0 ml'sinde 0,84 g sodyum bikarbonat igeren 10 ml'lik ampullerde

piyasaya verilmiqtir.

SODYUM BIKARBONAT, kalp durmasr (kardiyak anest) sonrastnda, viicut

pH'srnr normale dtindiirmek igin kullanrlmaktadrr. Kalp durmasr esnastnda viicutta aglll

miktarda asit ortaya grkar ve sodyum bikarbonat enjeksiyonu ile artan asit miktan normale

ddndiirtiliir.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler iqermektedir.

- Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telcrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

- Efrer ilave sorularmtz olursa, ltitfen dohoruruEa veya eczauruza dantsmtz.

- Bu ilag kiSisel olarak sizin i7in reEete edilmi;tir, baskalarma vermeyiniz.

- Bu ilacm kullarumt strasmda dohora veya haslaneye gittiginizde doktorunuza bu ilact

kul land r{mtn s 6y I e y iniz

- Bu tdlimatld yaz anlara aynen uyunuz. ilaq hakktnda size dnerilen dozun drymda

yiiksek veya dils k doz kullanmoymtz.



2. soDyuM BiKARBoNAT .hB.4tv iNrUzvox iqix Cdzrlri iqnnnx
AMPUL'iin kullanmadan tince dikkat edilmesi gerekenler

soDyuM BiKARBONAT v"8.4tV iNFUZYOX iCiX qoZrlri iqnnrn AMPUL'ii
agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eler;

- B6brek yetmezliliniz varsa,
- Metabolizma veya solunum sisteminde asit-baz dengesizliliniz varsa (metabolik veya

respiratuvar alkaloz),
- Kan basrncrmz ytiksekse (hipertansiyon),
- Odeminiz varsa
- Kalbiniz viicudunuza ihtiyacr olan karu pompalayamryorsa (konjestifkalp yetmezlili),
- Bdbrek taqr hikayesi ile birlikte potasyum eksikliliniz varsa veya semm kalsiyum
seviyesiniz diigiikse,
- Solunum yetersizliginiz varsa (hipoventilasyon),
- Klor eksikliliniz varsa veya serum sodyum seviyesiniz yiiksekse.

soDyuM BiKARBoNAT o/o8.4rv ixrUzvox icix Coznlri iqrnrx AMPUL'ii
agalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

E!er;

- Hamileyseniz

- Emziriyorsamz

soDYUM BiKARBONAT o/o&.4rv iXr0ZvOX iqiX CoZBLri iCrnBN AMPUL',iin
yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

Kullanrm yolu nedeniyle besinlerle herhangi bir etkilegimi yoktur.

Hamilelik

ilaa kullanmadan 6nce dohorunuza veya eczaaruza dantsmtz.

\- Trbbi zorunluluk olmadrkga gebelik siiresince kullamlmasr Snerilmez.

Tedaviniz srasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen dohorunuza veya eczacmua

daruStnrz.

Emzirme

ilaa kullanmadan iince dohorunuza veya eczacmtza daruSmtz.

Damar yoluyla bu ilag veriliyorsa, emzirmeyiniz.

Arag ve makine kullanrmr

soDYUM BIKARBONAT vo8.4rv iNFUZYON iqiN qoZELTi iqEREN AMPUL'iin arag

ve makine kullanrmrna etkisi bulunmamaktadrr.

soDyuM BiKARBoNAT oh8.4rv iNrUzvox iqix COzBLri icBnnx AMPUL
igerilinde bulunan bazt yardrmcr maddeler haklonda iinemli bilgiler

Bu trbbi iirtin her ampulde 230 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontroll0 sodyum

diyetinde olan hastalar igin 96z dniinde bulundurulmahdrr.



Di[er ilaglar ile birlikte kullanrmr

SODYUM BiKARBONAT %8.4LY INFUZYON iqiN qOZELTI iqEREN AMPUL'iIN
aqalrdaki ilaglarla birlikte kullammrnda dikkatli olunmahdrr.

- Kortikosteroid ve kortikotropin (iimefin eklem iltihabr (artrit) tedavisi igin kullamlrr.)

- Tetrasiklinler 6zellikle de doksisiklin (antibiyotik)
- Kinidin (kalp rahatsrzhgr igin kullamlrr),

- Amfetamin,

- Efedrin (burun trkamkhlr igin kullanrlan spreylerde bulunabilir.)

- Psodoefedrin (timepin gribal enfeksiyonda kullanlan ilaglann igerifiinde bulunabilir.)

- Bumetamid, etakrinik asit, fiuosemid ve tiyazidler gibi potasyum diizeyini azaltan
diiiretikler (idrar s6ktiiriicfl ilaglar)

\- - Potasyum destekleyici iiriinler

Eger regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa su qnda kullaruyorsanu veya son

zamanlarda kullandmtz ise liitfen doktorunuza veya eczaantza bunlar hakktnda bilgi
veriniz.

3. soDyuM Bixennoxar oA8.4lY iNrUzvox icix qdznlri icEnrx lvrpul
nasll kullanlltr?

Uygun kullamm ve doz / uygulama srkhfr igin talimatlar:

Uygulama dozu kandaki asit miktanna ba[h olarak de[iqmektedir.

Yaygrn baglangrg dozu vtcut alrrhlrmn kg'r baqrna 1 mmol'dtir. Bu ifade vticut agrrhEmz 50

kg ise. size 50 x I - 50 mmol SODYUM BIKARBONAT yo8.4lv iNFUZYON iqiN
QOZELT| IQEREN AMPUL uygulanacafir anlamma gelmektedir.

\_ Uygulama yolu ve metodu:

Sadece damar igi kullamm igindir.

Deligik yag gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

Qocuk dozu: yaygrn doz yavag intraven6z enjeksiyon ile I mmol/kg.
Prematiire bebeklerde ve yeni dolanlarda % 4,2'lik soliisyonlan kullamlabilir veya %

8,4'liik soliisyon 1 :1 oranda yo 5'lik dekstroz gdzeltisi ile seyreltilebilir.

Yaphlarda kullanlmr:

Geriyatrik hastalarda yetigkin dozu kullammr uygundur.

Ozel kullanrm durumlan

Btibrek yetmezlifi:

Bdbrek yetmezlili olan hastalarda kullamlmamahdrr.



Karacifer yetmezlili:

Karaci[er yetmezlili ile ilgiti olarak yaprlmrg bir gahgma bulunmamaktadrr.

Efier SODYUM BLKARBONAT %8.4 IV INFUZYON iQiN CoZELri igEnEN ,tUrUL'an
etkisinin qok giiqlil veya zayf oldufuna dair bir izleniminiz var ise dohorunuz veya eczactnz
ile ktnuSunuz.

Kullanmanz gerekenden fazla SoDYUM BiKARB0NAT o/.8.41v ixrtzvot'l iqin
QOaELTi iqrnnx ^l,vPUL kullandrysanrz:

SODYUM B|KARBONAT %8.4 IV JNFUZYON iCiN COZELT| |CEREN AMPUL
kullanmaruz gerekenden fazlaunr kullanmtssanrz bir dohor veya eczact ile konuSunuz.

soDYUM BiKARBONAT vo8.4 rv iXruZvox icix qozelri iconnx AMPUL'ii
kullanmayr unutursanz:

\- (Jnutulan dozlan dengelemek igin gift doz almoytruz.

soDyuM BiKARBoNAT o/o8.4rv ixrt-tzvox icir.{ Cdzrlri iQnnrx AMPUL ile
tedavi sonlandrnldrSnda oluqabilecek etkiler:

Gegerli de!ildir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, SoDYUM BIKARBONAT %8.4tv iNFUZYON iQN QoZELTi iqEREN
AMPUL'iin igeripinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler olabilir.

Aga[rdakilerden biri olursa, soDYUM BiKARBoNAT %8.4 Iv iNFt]zYoN iQiN
C.6ZELTi ictnfx AMPUL'iI kullanmayr durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil biiliimiine baqvurunuz:

- agrn hassasiyet! - kas kasrlmasr

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmanlza

gerek olabilir.

A;afrdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yakrn hastanenin acil biiliimiine baqvurunuz:

- Serum potasyum diizeyinde azalma veya serum asit-baz dengesi zlipi (alkaloz)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.

A9a[rdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza siiyleyiniz:

- Gerginlik hissi



Bunlar SODYUM BiKARBONAT o/o8.4rV NFUZYON iqiN qoZELTi iqEREN
AMPUL'iin zayrf yan etkileridir.

E[er bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsaruz
dokt orunuzu veya eczdctntzt b ilgile ndiriniz.

5. SODYUM BiXAnrOXlr o/o8.. rv iXrUzvoN igiN qoznlri icnnEx
AMPUL'iin saklanmasl

SODYUM BLKARBONAT %8.4 IY ]NFUZYON JCLN QOZELT| iCEREN AMPUL'i)
gocuHarm goremeyecefii, erisemeyece$i yerlerde ve ambalajmda saHaymrz.

25"C'nin altrndaki oda srcakh[rnda saklaymz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanrnz.
! Ambalajm iizerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SODYUM BLKARBONAT %8.4

IV iNFUzYoN iQiN QOzELri iCEREN AMPIIL';r kullanmaymtz.

E[er iiLriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz SODYUM BLKARBONAT %8.4

IV LNFOZY)N iQiN QOZELT| iCEREN AMPUL'i! kullanmayrmz.
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