KT'LLAI\MA TALiMATI

KANI'LEKS %5 DEKSTROZ

qOO.45SODYT,]M KLORT]R ST'DAKI SOLt,SYOIIU

EtHn mailel,er: Her bir litre gdzelti 4.5 gram sodyrm kloriir (tuz) ve 50 gram glukoz
(delstroz monohidrat) igerir.
Yardtmct maddeler: Steril enjeksiyonluk su

v

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KIILLAIYMA TALiMATIM dikkattice
okuyunuz, giinkfi sizin igin dnemli bilgiler igemektedin

o

Kullarna talirnatmt sakloymtz Dalu sonra tekrar ohunaya ihtiyag duyabilirsiniz

o

EEer ilave sontlanruz olarsa, liitfen doborunuzp v€ya ecurctruza dantsmtz

o

Bu ilag kiSisel olarak size regete edilmistin baskalannavermeyiniz

o

Bu ilactnhtllantmt strasmd4 doktoraveyahastanqe gitti$inizdc dolaoranuzabu
ilacr fullan&dtnrzr s iiyleyiniz

o Bu talimattayaalanlara

aynen uyunuL ilag hallanda size iinerilen doam &Smda
yiiksek veya dilgiik doz hrllanrnayrruz

U

Bu Kullanma Talimahnda:

IrANFLEI$ EO| DEI<STROZ qil.45 SODY(TM KINRTJR SWArt SOLTTSYONU NEdir
ve ne igin kullanfur?
2. KAAIFTAI$ EOs DEI$TROZ qil.45 SODYTJM KINRTIR SWArt SOL|JSYONA
kulhr,rrodor. 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3. I(ANFI.EKS qO| DEI$TROZ EOO.45 SODYTLM KU)RTJR SWArt SOLiJSYONU NASI,I
kullarulr?
4. Ola* yan etkile? nelerdir?
5. KANFIETTS qO| DEKSTROZ Eil.45 SODYUM KLORTIR SWAKI SOLIJSYONU'NAN

1.

salclanmast

BaEhklan yer almakta&r.

1. KAI{TLEKS

%5 DEKSTROZ
nedir Ye ne igin kullanilrr?

EOO.45

SODYT'M KLORT]R ST]DAKi SOLUSYONU

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORUR SI,JDAKI SOLUSYONU VICUt
igin yagamsal 6nemi olan sodyum, klortir iyonlan ile glukoz igeren damar igi yoldan
kullamlan steril bir giizeltidir.
KANFLEKS %5 DEKSTROZ %O.45 SODYT.JM KLORUR SI.JDAKI SOLUSYONU, 50,
100, 150, 250, 500 ve 1000 mililitre hacminde setsiz PVC torbalarda ve 150 mililire
hacminde setli PVC torbada sunulmugtur.

Viicuttan kaybedilen slvliln ve tuzun yerine konmasrnda ige yarar. Aynca viicudun enerji

t/

ihtiyacrmn bir bttltimiinii de kargilar.

Viicudun susuz ve tuzsuz kalmasr (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu
dtrrumun olugmasuu iinlemek igin kullanrlu. Ozellikle terleme, kusma ve ameliyat vb gibi
durumlarda mide srvrlannrn drgan gekilmesi gibi nedenlerle viicuttaki kloriir adlt bir
maddenin kaybmrn, sodyum adh maddenin kaybrna egit ya da daha fazla oldupu
durumlarda, kan nakline ek olarak aynca srvr verilmesi istenen hastalarda ameliyat iincesi
ve sonrasr bakrmrnda, btibrek fonksiyonlanm baglatabilecek bir ilag olarak tercih edilir.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYIJM KLORUR SI,JDAKI SOLUSYONU,
konsantre formda bulunan bazr damar igi uygulamaya uygun ilaglann damar igine
uygulanmadan 6nce seyreltilmesi amacryla da kullarulmaktadr.

2. KANH,EKS

%5 DEIGTROZ qOO.45 SODYT]M KLORT]R ST'DAKi SOLT,SYONU
kullanrlmadan 6nce dit*at edilmesi gerekenler

U

KANFLEKS % 5 DEKSTROZ %0.45 SODYT,JM KLORUR SI.'DAKI SOLUSYONU bir
gok hastada emniyetli bir ilagtr. Ancak kalbiniz, btibrekleriniz, karaci[eriniz yeya
akci[erlerinizde sorunlar varsa, geker hastaslysanz ya da viicudunuzda agrn firz birikimine
balh giglikler (tidem) varsa doktorunuz bu ilacr size uygulamamaya karar verebilir.

KAI{FLEKS 7O5 DEKSTROZ %0.45 SODYT]M KLORT'R ST'DAKI SOIUSYONU'NU
agasdaki durumlarda KLILLAITTMAYIMZ

Datra 6nce KANFLEKS %5 DEKSTROZ 7oO.45 SODYI.JM KLORUR SIJDAKI
SOLUSYONU, igerdigi etkin maddeler ya da yardrmcr maddeleri igeren ilaglan aldr[rmzda
alerjik bir tepki gtisterdiyseniz, yari sizde aniden soluk kesilmesi, hrnltrh solunum,
deri diiktintiileri, kaqurtr ya da viicudunuzda qigme gibi belirtiler olugtuysa bu ilacr
KULI.ANMAYINZ.
Q0zeltinin igindeki etkin maddelerden herhangi birinin uygulanmasrmn zarath oldupu
aga[rdaki durumlarda da bu ilact KLJLLANMAYINZ.

(/

-Kan hacminin artr$ durumlar (hipervolemi)
-Kan sodyumunun arttrlr durumlar (hipernatremi)
-Kan potasyumunun arttrpr durumlar (hiperkalemi)
-Kalp yetmezli[i
-Beynin oksijensiz kalmasrnaba$r ani geliqen felg (akut iskemik inme)
-Kanda laktat adr verilen maddenin normalden yiiksek olmasrna ba[h olarak kanrn asitliginin
artt{r durumlar (laktik asidoz)
-Siroz (viicutta yaygm su birikimi ve kann boglu[unda slr toplanmasryla seyreden bir
karaciler hastal{r)
-Btibrek, karaciger ya da kalp yetmezli[i hastalannda giiriilen viicutta srvr birikimi
-Kafa travmasmdan sonraki ilk% saatte
-Kontrol altrna ahnmamrg geker hastah[t

Aynca mrsu kaynakh iiriinlene kar6r alerjiniz varsa da bu ilacr KLJLLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmad{rndan emin de[ilseniz, doktorunuza danrgmu.
KANTT,EKS %5 DEKSTROZ EOO.45 SODYT]M KLORI]R SI]DAKI SOLUSYOMJ'NU
apBdaki durumtarda nlrxltll KLILLAIYIMZ
Eger sizde aga[rdaki hastahklardan biri va6a:

kalp yetmezli[i,
ciddi b6brek yetmezli[i,
idrar yollannda trkanrkhk,
viicudunuzda veya kol ya da bacaklannrzda su toplanmasr (irdem)

u

ve Ozellikle de ameliyattan hemen sonraki d0nemdeyseniz ya da yagh iseniz bu ilag size
dildcatle uygulanmahdr.
E!er,

-

geker hastah[rmz vars4
herhangi bir nedenle karbonhidratlara karlr tahammtilstizlUgtintiz varsa

bu ilag size dilkatle uygulanmahdrr.
Eper,

-

ilag size elektronik bir pompa aracrh[ryla uygulanacaksa, torbanm
ttimiiyle bogalmadan Once pompanm gahgmasrnrn durmug olduSuna dikkat

bu

edilmelidir.

Bu ilacrn size uygulanrken kullanrlan borulann (setlerin) ?A
tinerilir.

saatte

bir

de$igtirilmesi

Aynca yalnrzca torba sa[lam ve sudumryoma, igindeki g6zelti berraksa kullanilmahdr.

KN{FLEKS %5 DEKSTROZ

EOO.45

SODYI]M KLORT'R ST'DAKI SOLUSYOMJ'NUN

yiyecek ve igecek ile kullanilmasl

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYI,JM KLORUR SI,'DAKI SOLUSYONU dAMAr
yoluyla uygulanan bir ilagtu; uygulama gekli agrsrndan yiyecek ve igeceklerle herhangi bir
etkilegimi yoknr.

Ilamilelik
ilact fullawudan 6rce doborunuzaya do eczactntza dantsmtz
Doktonuruz tarafindan Ozellikle uygun giiriiltnedi$ takdirde, gebelik diineminde KANFIJKS
%5 DEKSTROZ%O.4S SODYIJM KIORUR SLJDAKI SOLUSYONU'nu kullanmayrmz.

Tedaviniz srrastnda harnile oldu$unuzu
darusmtz

fark edcrseniz lumen doborunuza vqa ec?scmua

Emzime
ilact latllanmadan 6rrce doWoranuza v qa

ec zactntza da ntS

mtz

Bebe[inizi emziriyonamz, bu dunrmu doktonrnuza bildiriniz. Doktorunuz tarafindan Ozellikle
uygun giirtilmedili takdirde, emzirme dtineminde KANFLEKS %5 DEKSTROZ %O.45
SODYLJM KLORUR SLJDAKI SOLUSYONU'nu kullanmayrmz.
Arag ve makine kullanmr

U

KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYI.'M KIORUR SI.JDAKI SOLUSYONU'NUN
ya da makine kullanrmr iizerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadr.

ArAg

KAI\FLEKS %5 DEKSTROZ EOO.45 SODYT'M TLORT'R SI'DAKI SOLIiSYONTJ'NUN
igeriEinde bulunan bazr yardmo maddeler hahhnda dnemli bilgiler
KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYI.JM KLORUR SI.JDAKi SOLUSYONU'NUN
ig.eri[inde bulunan yardrmcr maddelere kargr bir duyarltlfmz yoksa, bu maddelere ba$t
olumsuz bir etki beklenmez.

Diler ilaglar ile birliktc kullantmt
Regetesiz ahnan ilaglar, a$ilar ve bitkisel ilaglar da datlil olmak iizere balka herhangi bir ilag

almayr planhyorsanz, ahyorsamz veya yakm zamanda aldrysamz

liitfen

doltorunuza bildiriniz.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ
ilaglarla gegimsizdir.

?OO.45

SODY[.]M KI.ORUR SI.JDAKI SOLUSYONU,

bAZr

Gegimsiz oldu[u bilinen bu ilaglar gdzeltiye eklenmemeli; bu ilaglann seyreltilmesi igin
giizeltiler tercih edilmelidir: Aga[rdakiler gegimsiz oldu[u bilinen ilaglardandr.

ba*a

Ampisilin sodyum
Mitomisin
Amfoterisin B
Eritromisin laktobinat

U

Aynca g6zeltiye eklenecek herhangi bagka bir ilagla olabilecek bir gegimsizlik riskini el aza
indirmek igin, kangtrrma igleminden hemen sonr4 uygulartadan 6nce ve uygulama srasrnda
belirli aralarla uygulamasr yaprlacak son kangrmda herhangi bir bulantkhk veya gtikelme olup
olmadrg sa$rk gOrevlisi tarafindan konhol edilecektir.

KANFLEKS VO5 DEKSTROZ %0.45 SODYI.JM KIORUR SI,'DAKI SOLUSYONU,
karbenoksolon (mide tilserinde mide yiizeyini koruyrcu olarak kullamlr), kortikosteroid
(gegitli alerjik dunrmlarda damar igi yoldan, astrm vb alerjik solunum yolu hastal*larda
solunum yoluyla ve gegitli alerjik durumlarda cilt tizerine stiriilerek kullamlan bir ilag) veya
kortikotropin (beyinden salgrlanan bir hormondur; eksiklipinde ilag olarak kullarulr) kullanan
hastalarda dild<atli uygulanmahdu.
B0brek iglevleri iyi olan ag hastalar4 Ozellikle hastarun digitalis tiirii kalp ilaglanyla tedavi
altrnda oldu[u durumlarda, KANFLEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYLJM KLORUR
SLJDAKI SOLUSYONU yeterli potasyum eklenerek uygulanmahdr.
ESer regeteli ya da regetesiz herlwtgi bir ilact Su anda htlla.nryorsantz veya son zornarrlarda
hrllondmtz ise liitfen doktorunazp veya eczacmtza bunlnr hal*mda bilgi veiniz

U

3. KANFLEKS

%5 DEKSTROZ
nasl kullamlrr?

EOO.45

SODYT.'M TLORT'R ST'DAKI SOLUSYONU

Uygun kullanm ve dozluygulama srkh$ igin talimatlar:
Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacrmz oldu[una ve size ne zaman uygulanaca[rna
doktorunuz karar vereceltir. Buna ya;mz, viicut a[ult$uuz ve bu ilacrn size uygulanma
nedenine gOre karar verecektir. Doktoruruz size ayn bir tavsiyede bulunmadtkga bu
talimatlan takip ediniz.
Ilacrmzr zamanmda almayr unutmaymrz.

DoKtorunuz KANFLEKS Vo5 DEKSTROZ 7o0.45 SODYI.,M KLORUR SI.,DAKI
SOLUSYONU ile tedavinizin ne kadar stirece[ini size bildirecektir. Tedaviyi erken
kesmeyiniz giinkii istenen sonucualamazsrntz.
Uygulama yolu ve metodu
Toplardamarl annxzauygun bir plastik boru (set) aracil{tyla kullanrlr.

DeEiEikyag gruplan

Qocuklarda kullanm:
Qoorklar igin, doz ve uygulama setinin boyrtuna uygulamayr tineren doktor tarafindan karar
verilir.
Yaghtarda kullamm:

I(araciler, b6brek ya d^ kalp iglevlerinde azalma daha srk gtiriildii$inden ve birlikte
bagka hastalft gtiriilme ya da baqka ilag kullanma olasrhg daha fazla olduSundan genel
olarak yaghlarda doz segimi dikkatle ve genelde doz aral{mrn mtimkiin olan en alttaki srnm
ahnarak yaptlmaltdr.

Bu ilag bUyuk oranda biibrekler yoluyla atrldtgndan, b6brek iglevlerinin bozuk oldu[u
dunrmlarda ilacrn zaruh etkilerinin gdriilme riski arar. Yaqlilarda b6brek iglevlerinin
azalmasr daha fazla oldu[undan doz segiminde dikkatli olunmah ve tedavi srasmda bObrek

iglevleri izlenmelidir.
Ozel kullanm durumlan:

U

Bdbrek / Karacifer yetmezli$:
Bdbrek ve karaciger yetmezliSi dunrmunda doktonrruz hastah[rmzrn giddetine ba$t
olarak bu ilacr size uygulamayabilir; uygulamaya karar verdi[i dunrmlarda ise sizi
uygulama srasrnda dilkatle izleyecektir.
VoS DEKSTROZ 7o0.45 SODYUM KLORI,R SUDAK| SOLaSYON(J',nun
giiglii
gok
veya zayf olduluna dair bir izleniminiz var ise, dohorunuz veya
etkisinin
eczcrctntz ile konugunaz.

ESer KANFLEKS

Kullanpamz gerekenden daha fazla KAI\Itr'LEKS %5 DEKSTROZ %0.45 SODYIIM
KLoRttR suDArd soLUsYoNU kullandrysanz:
T?^}IFIJ;KS %5 DEKSTROZ 7O0.45 SODYUM KLORUR SUDAK| SOLASYONTJ'NUN
kullanrnantz gerelrcndenfazlannt htlla wntssantz bir doktor veya eczgct ile konusunuz
7O5 DEKSTROZ 7O0.45 SODYT]M KLORT]R SI]DAKI SOLUSYONI."NU
kullanmayr unutursanz:
Unutulan dozlan dengelemek igin gtfi doz almaymr,z

KN{T'LEKS

KANFLEI$

DEKSTROZ EOO.45 SODYT'M KLORT]R SI.]DAKI SOLUSYONU iIC
tedavi sonlandrnldr$nda olugabilecek etkiler
7O5

Bulunmamaktadr.

4.

Olasl yan etkiler nelerdir?

gibi KANFLEKS VoS DEKSTROZ %0.45 SODYTJM KLORUR SLTDAKI
SOLUSYONU da igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkilere yol

Tiim ilaglar
agabilir.

Aqagdahilerden biri olursa, KANI'LEKS %5 DEKSTROZ EoO.45 SODYUM
KLORtIR SITDAKI SOLTiSYONU'nu kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yahrn hastanenin acil bdliimiine bagvunmuz:
Yaygrn ya da yerel bir hrdegen (iirtiker) durumu, hrnltrh solununl giilstiniizde
srkrgma hissi, tansiyonunuzun diigmesi, ytrksek ateg, hastalft hissi, midede aln ya da
titreme/nezle benzeri belirtiler
Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

E[er btmlardan biri sizde mevcut ise, sizin KANFLEKS %5 DEKSTROZ ?o0.45 SODYTJM
KLORUR SLJDAKI SOLUSYONU'na karqr ciddi alerjiniz var demeltir. Acil tftbi
miidatraleye veya hastaneye yatrnlmanrza gerek olabilir.
Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gtiriiliir.

U

&a$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktonrnuza bildiriniz veya
size en yalun hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:

-

-

Vticutta su birikimi, giglikler (6dem) ve srvr birikimine ba[h olan (konjestifl
kalp yetmezlilinde a[rrlagma

Viicudunuzdaki

slvl

miktannrn azalmasr

ve

viicudunuzun susuz kalmast

(dehidratasyon)

Kammzdaki iyon adr verilen maddelerden bazrlanmn (potasyum, magnezyum, fosfat
vb) diizeylerinde azalmalar
Kan gekerinizde yiikselme (hiperglisemi)
Viicut srvrlannm datra asidik olmast (asidoz)
Baq a[nsr
Baq d6nmesi

Huzursuzluk hali
A$rn uyanlabilirlik hali
Kasrlmalar
Koma ve tiltim
IGlp garpmtrsr (tagikardi)

-

(,

-

Tansiyonda yiikselme
Dolagan kan hacminin artmasr (hipervolemi)
Akci[erlerde srvr birikimi (6dem)
Solunum yavaglamasr
Solunum durmasr
Bulantl kusma, ishal, kannda kramplar, susama hissi, ttikiirtik miktannda azalma
Terlemede azalma
Kaslarda sepirme ve sertleqme
Btibrek yetmezli[i
Idrar miktannrzda artrg
Ate$, halsizlik
Uygulamamn yapildt[t biilgeden damar drgrna srana.
Uygulamarun yaprldr[r biilgenin gevresinde a[n, krzankhk, gigme
Uygulamanln yapildrfr btilgede iltihaplanma
Uygulamanrn yaprldr[t damarlarda tahrig
Uygulamamn yaprldr[r bdlgeden baqlayarak toplardarnarlar boyunca yayrlan
iltihaplanma
Uygulamanrn yaprldr[r bOlgeden baglayarak toplardamarlarmzl trkayan prhtrlann
olugumu
Uygulamarun yaprldt$ yerde iltihaplanma
Uygulamamn yaprldr[r yerden baglayarak toplardamarlar boyunca yayrlan sertlik,
kzankhk ya da giglik

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil ttbbi miidatrale gerekebilir.

bu

gegrrueyen herlwrgi
lany.lagtrs aruz dolctontnuzu v ey a eczaoruzr b il gile ndiriniz

Eper

.v

htllanrna talimaurda bahsi

bir yan etki ile

5. KAI\T'LEI$ 7O5 DEKSTROZ %OA5 SODYT]M KLORT'R

ST]DAKI

soLUsYoNU'nun saklanmasr
VOO.45 SODYUM KLORUR SUDAKI SOLLJSYONU'NU
gAremeyece$i,
gocuHann
erisemeyece{i yerlerde ve arnbalajtnda sdrlaytruz

I(ANFLEKS ?O5 DEKSTROZ

25' C altr srcakhlca saklayrmz.

Tek kullanrmhktu. Krsmen kullanrlmrg torbalar saklanmamah; uygulamamn yaprldr$ sa$ft
kurulugunun trbbi atrk prosediirlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir torbanrn etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadu. Bu tarih gegmigse size bu
ilag verilmeyecektir.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz.

Ambalajmdaki son hdlamu tarihilden sonra IAI,IFLEKS
KLo RA R S UDAKI SOLASYON U' nu hrllawnaymrz

VoS

DEKSTROZ %0.45 SODYUM

E[er iiriinde ve/veya arrbalajrnda bozukluklar fark ederseniz, KANFLEKS %5 DEKSTROZ
%O.45 SODYIJM KLORUR SUDAKI SOLUSYONU'nu kullanmayrmz.

Ruhfr

sarribi ve

ijraici:

KANSLJK LABORATUARI SAN. VE TiC. A.$
Begyol Mahallesi Eski Londra Asfdtr No:4

(,
Sefakoy/

isreNgul.

Tel: 0 212 592 15 76
Faks: 0 212 580 37 72

Ba hrllanna talimut ............tarihinde onaylawrustr.

A$AGIDAKi rir,Clr,Bn BU

iqiuotn

ir,lCr

TIYGLTLAYACAK SAGLTK PtsRSOI\ELI

Kullamm Oncesi gdzelti kontrol edilmelidir.

rv

Uygulama steril apirojen setlerle intraven6z yoldan yapilr.

Yalnrzca berrah, partikiilsiiz ve ambalqi biitiinlii$i bozulmamrg iiriinler kullanlmahdn
Uygulama seti iiriine iligtirildikten sonra uygulamaya en krsa stirede baglanmahdr.
Torbadaki art* havaya bagh olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini tinlemek igin,
bagka infiizyon srvrlanyla seri ballantr yaprlmamahdrr.

Qozelti steril uygulama seti aracrh[ryla aseptik teknik kullanrlarak uygulanmahdu.
Sisteme hava girmemesi igin uygulama setinden, kullanrm iincesi srvr gegirilmelidir.

ilne yardrmr ile infiizyon

Oncesi ve srasmda
parenteral
yaprlmadan
uygulama
6nce belirlenmig
katrlabilir. Olugan son iiriiniin izotonisitesi
olmahdrr.

Ek ilaqlar, aseptik koqullarda bir

Hastaya uygulamadan 6nce eklenmig ilacrn gtizeltiyle tiimiiyle kangmrg olmast gereklidir.
Ek ilag igeren g0zeltiler, ilag eklenmesinden hemen sorua kullamlmaldr; daha sonra
kullamlmak iizene saklanmamahdrr.

katrlmasr ya da yanlry uygulama tekni$, tiriine pirojen
kontaminasyonuna ba$h ate$ reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon g6riilmesi

Qtizeltiye

ek ilag

dunrmunda inftizyona hemen son verilmelidir.

Tek kullanmlftur.

(.,

Krsmen kullanlmg gtizeltiler saklanmamaldrn
Krsmen kullanrlmrq torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere ba[lanmamaldr.
Agmak igin:

1.

Drg ambalajrn sa$amh$nr ve srzrntr olup
gtirdiiyse kullanmaymz.

2.

olmaft$n kontnol ediniz; ambalaj hasar

Koruyrcu dry arnbalajl yrtarak ryllnlz.

3.

Koruyuor ambalaj igindeki torbanrn sa$am olup olmadgm srkarak kontrol ediniz.
Torba igindeki gOzeltinin berrakh[rnr ve iginde yabancr madde igermedi[ini kontol ediniz.

Uygulama hazrhklan:

1
\r'

1.
2,
3.
4.

Torbay aslnz.
Uygulama ucundaki koruyrcu kapa$ gtkanmz.
Uygulama setinin spaykml uygulama ucuna stkrca batmmz.
Qtizeltinin hastaya uygulanmasr igin setin kullamm talimatrna uyulmahdr.

Ekilagekleme:
parenteral giizeltilerde oldu[u gibi, tirtine eklenecek ttim maddeler iiriinle gegimli
olmalrdu. Urtine ekleme yaprlacaksa, hastaya uygulamadan Onoe son kangrmmda gegimlilik
kontnol edilmelidir.

Dikkafi Tiim

Uygttlot u fincesi ilag ekl,eme
1. Ilag uygulamaucu dezenfekte dilir.
2. Eklenecek ilq L9-22 gauge kahnhEndald bir i[nesi olan enjektihle torba igine eklenir.
3. Qtizelti ve igine eklenen ilag iyice kanqtrnlr. Potasyum kloriir gibi yoEun ilaglarda
torbamn uygulama grkrsrna yukan pozisyondayken hafifge vunrlarak kansmast
saElarur.
Dihkafi igine ek ilag uygulanmrg tortalar saklanmamahdr.

Uygaluna svasnda ilag ekleme

1.
2.
3.

Setin klempi kapatrlu.
ilag uygulama ucu dezenfekte edilir.

Fklsnecgft

ilag 19-22 gauge kahnh[rndaki bir i[nesi olan enjektiirle

uygulama ucundan uygulamr.
Q6zelti askrsrndan grkanln ve tem gewilir.

4.
5. Bu pozisyondayken torbanrn uygulama grkrgr ve enjeksiyon
6.

ilag

gtrigine hafifge

vurularak gOzelti ve ek ilacrn kangmasr sa[lamr.
Torbayr eski konumuna getirerek klemp agilrr ve uygulamaya devam edilir.

