KULLANMA
RTNGER

sor,tsyouu

mr,lrr^lrr

(cam grgede)

Demar igine uygulmrn

Ethin nuddc: 1000 mL g,iizelti 8.6 gram sodyun Horiir, 300 miligram potasyrm Hor0r ve 330
miligram kalsiyum klorflr dihidrat igerir.
Yarduttcr maddeler: Steril enjeksiyonltrk su, hidroklorik asit ve sodyrm hidroksit

Bu ilrcr kullrnmaya baglamadan 0nce bu KULLAITTMA TALIMATIM dihketlice
okuyunuz" gflnkfl sizin igin 6nemli bilgilerigemektedin
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Bu hilonma talimatmr saHqyruz. Dalro sorra

tebw ohtmaya ihtiWg duyabilirsiniz.

EEer ilave sorulqtntz ohnso,ltitfen dohonmuzaveya eczacmtza dorugma.

Bu ilog Hgisel olorak sizin igin regete edilmigtir, baskalmtna vermeyiniz.

Bu ilacm htllarumt srasutdo, dobora veya lwstoneye gittiginizde dofuonmuza bu ilacr

hi I an& pnrn s 6yl eyini z.

o

Bu talimatta yanlanlara qynen uymz. Ilaq hafrhnda size drurilen dozun dtsmda
yilkteh vqo

dfrg frh doz

hilamwyna.

Bu Kulhnma Telimetmde:

1. RINGER SOLOSYOI\W nedb ve nc igin haltantb?
2. RINGER SOLOSYONA'at hallawnodan 6nce dikfot edihncsi gerehenler
3. RINGER SOLOSYONU nollll hullanthr?

I

1.

Oloxyan etkiler nelerdir?

5.

RINGER SOLOSYO W'nun sahlarurusr

Baghklan yer elmaktedr.

1. RINGER

SOLOSYONU nedir ve ne igin kullenrtrr?

RINGER SOLOSYONU, vtcudun temel yapr taqlan olan elettrrolitleri igeren ve damardan
kullamlan bir @zeltidir.
Q6zelti cam bir gige igindedir ve 500 Wda 1000 mililihe hasninde olabilir.

RINGER SOLOSYONU viicudur susuz (dehidratasyon) dunrmunrur tedavisinde ve bu durumrur
olugmasuu 6nlemek igin kullanhr.Viicuttan kaybedilen slvl ve elektnolit adr verilen elektrik yuklt
sodyum, potasyrm, kalsiyum ve klorflr adrndaki pargaoklann yerine konmasmda ige prar.
2. RINGER SOLOSYONU'nu kullrnmadan 6nce

dil*rt edilmesi gerekenler

RINGER SOLUSYONU bir gok hastada emniyetli bir ilagtr. Ancak kalbiniz, ffibreH€riniz,
karaci[eriniz veya akci[erlerinrzde sorunlar varsa doktorunuz bu ilacr size uygulamama)xa karar
verebilir.

RINGER SOLOSYOIIU'nu agagdaki durumlarda

KULLAITTMAYINIZ.
I

-

Vtctf hflcrcl€riniz goresindeki

boglukta gok frzla srvr vma (drstaselfiler hiperhidrasyon)
Kan damarlrtntzda olmas gerekerden daha frzla hacimde kaa vusa Oinervolemi)
t€dsvisi
Sidd€tli b6br€k ],€rm@liEiniz vrsa (b6br€kleriniz iyt Cah!"ta&& igin

didiz

gomlorsanE)
Tdavi ediltnemig bir kellr y€tmezliginiz vars& Uygun tedavi gormemig oldutunrz $u krlF
yetmezli$ duumu soluk kesitnesi ve ayak bileklerinde gigme gibi belirtilerle s€lE€dcr.
Iknmzdaki tuz dtzel/tginin gok frzla olmasma ba$r olarak v0cudrmuzda gok mikMa srvr
bfuikmi$se (hip€rtonik dehidratasfion)
Sizde ilactn igind*i maddeler v0cutta zateo normalde bulunnrasr gsrrekti$rden fazla
bulunuyorsa (potasyum mzhLg, sodyum fadahg, kalsiyum fazlalg, Hortu frzlat$)
Km basrncrnrz gok ytfksd<se (hipertaosipn)
Tfim v0cudunuzda deri altnda srvr birikimi varsa (yaygn 6dem)
Kann igi slt toplanma$yla seJredcn bir kracitcr hastahEmz (assitli siroz) varsa
Kdp yetmeliliniz igin dijital tedavisi g$,rEprsaruz

RINGER SOLUSYONU'Du rgegdrki dunrmlerde DIKKATLI

L
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Eler sizde a$a$daki duruolardrn

herfrangi
gmirmigs€niz ffitfen doktonmuza s6yleyiniz:

-

ty
-

bri

Kuu,.smuz:

vana, ya da daha dnceden b6yle bir dunrm

IGlpyetmczli$
Solunumyetmelili(akciEcrhastrh$)
Grukrda belirtilen durumlrda tcdavinizin dikkrtle gOzlenmesi gaet*itir)
Heduogi birkalphastahS yadakalp i$evlerindebozukluk dunrmu
B6brek iglwlerinde bozulma
Krn basrncrnm yfiksek olmas (hipertmsiyon)
D€riniz altnda, 6zellfieayakbileli gevresinde sru birikimi (Ir6if6ik6dem)
Akciterlemde su birikimi (akcif,er 6derni)
Gebelik srasrnda kan basmonm y[*selmesi (pre-eklampsi)
Aldostercn olarak adlandmlan hmronun dfiz€ylerinin yfilcsetmesiyle se5rr€deo bir hastahk
(atdosteronizn)
Stemid t€davisi gibi v0cutta sodyum birikimiyle seyr€den (v0cutta gok fazla rodyunr birikimi
olan) herl ngi bir durun (aynca agagdaki "Diter ilaglr ile birlikrc lgllrnrmrn b6lfrmftre de

bakmz)
Adraokortikal yetmezlik (b6h€k [st[ bezinin viicrdunuzdaki tuzlmn ptunlutunu kontrrol
eden hormonlan etkileyen hastahg)
Kusura ya da ishal gibi hastatklr nedeniyle v0cuttao su kaybnrn oldutu dmmlar (akut
dehidratasyon)

Yofun doku hasannm oldutu durumlr (6me!in altr pntklar)
Viicutt ki D vitflnini dfiz€yledni yEfsdEn hastal*lr (6rne$n deri ve i9 organlan etkiley@
sa*oidoz hastal$)

Eler size bu gdzelti uftulanacaksa, doktorunuz sizdeir kan ve idrar tahlill€ri istey€c€k ve agagda
belirtil€nl€ri,ahndan ideyecektir:

-

Viicudmuzdaki srvrnrn miktan
Yalamsalbelirtileriniz

Kmrilzdaki sodyum,

potasyrmr, kalsiyum ve klo,rEr gibi kimyasallann diizeyi (elekuolitleriniz)

RINGER SOLTISYONU potrsyurn ve kalsiyum igernresine ragneq bu miktarlar agalrda belirtilen
durumlrda yetmeyebilir:
Krilnrzdaki bu kimyasallann normal dfizeylerini devam ettirebilmek igin
Kaililzda eok dfigfik dtzeyde olan potasyum (a&r potasyum eksikli$) ya da kalsiym (agr
kalsiym eksikli$) dtzeylerini normale d6ndfirmek igin

-

2

RINGER SOLOSYONU kullamlarak dehidratasyon durumunuz dirzeltildikten sonra doltonrnuz
size yeterli potasyum ve kalsiyrm igeren balka g6zeltiler uygulayacakhr. EEer parenteral nutisyon
(damar yoluyla-beslenme) tedavisi ahyorsamz doktorunuz bu durtrmtr dil&ate alacakUr. E[er sizde
RINGER SOLUSYONU uzun sfrelerle kullamlmrgsq size beslenme kayna[r olarak bagka ilaA fra
da grizeltiler ek olaral< verileceltir.

Kalsiyrm klor[r viiqrttaki dokulara enjekte dilirse za;aflr olabilir. Bu nedenle RINGER
SOLUSYONU kaslara enjekte (intraousls[Ier enjeksiyon) edilme,rrelidir. Ek olarak doktonuruz
@zeltinin toplardamanmz drgrndalci dokuya kaqrnamasr igin elinden geleni yapacaktr.

RINGER SOLOSYONU, kanla birlikte aym i[neden ya da uygulama setinden verilmemelidir. Aym
iEne ya da uygulama setinden verildi[inde kan igindeki alyuvarlrda k0melegrre ve hasara yol
aeabilir.

Bu uyanlar gegnti$teki herhangi bir ddnerrde datri olsa sizin igin gegerliyse l0tfen doltonmuza
damgrmz.

t/

RINGER SOLOSYONU'nun yiyecek ve igecek ile kullrnrlmesr
RINGER SOLOSYONU damar yohurdan uygulanan bir ilagtu; yryecek ve igeceklerle bilinen bir
etkilegimi yoktur.

Hemilclik

Ilau fullamtadan 6rce doborunwa vqa

eczactntza doruSma.

Bu ilaq hamilelik d6nerninde kullamlrken dit*at gerektirir.
Tedoviniz srasrtda hamile

olfufimtntfuk

ederseniz hemen doboruruz.a darugmtz.

Emzime

ilau hilanmadon iitrce doWorunuzo

veya eczactn za darugma.

Areg ve makine kullenmr

u

RINGER SOLUSYONU ile tedaviniz srasrnda arag ve makine kullanmak mfimkiin degildir.
Tedaviden sonra gfdtk aktivitelerinize derram edebilir, arag ve makine kullanabilirsiniz.

nfrtCnn SOLBSYONU'nun igeri[inde bulunan bazr yardmcr meddeler hatrhnde

6nemli

bilgiler
6zel birdunrm yokhr.

Diler ilaglar ile birlikte kullanmr
Regetesiz ahnan ilaglar, agrlar ve bitkisel ilaglar da datril olmak fize,re bagka hedrangi bir ilaq almayr
planlryorsamz, ahyorsanrzveyalakm zamanda aldrysamz liitfen doktonmuzabildiriniz.

Ozeflikle a$a! da ilaqlan kullamyorsamz doktonrnuztr bilgileNdirmeniz 6nerrlidir:
Kalp yetmezlipinizi tedavi etmek igin kullanmakta oldu[unuz dijitalis ya da digoksin gibi kalp
ilaqlan ftardiyotonikler). Bu ilaglar RINGER SOLOSYONU ile birlikte kullamlmamahdr
(Bkz. ,RINGER SOLOSYONU'nu aga[rdaki durunlarda KULLANMAYINZ." bdlirrrii). Bu
ilaglann etkil€ri kalsiyum varhgnda artar ve ya$armruzr tehdit edebilecek boyutta ciddi kalp
rifin bozuklulu olugabilir.
Kortikosteroidler (iltihaplanmaya kary kullarulan bir grup ilag)
Karbenoksolon (mide filserini tdavi etnek igin kullamlan bir ilag)
Bu ilaqlar ldcutta sodyum ve su birikimine nede,n olarak deriniz altmda srvr birikimine (Mem)

ve kan ba$ncmzm yEkselmesine (hipeilansiyon) yol agabilirler.

Afa$da ilaplar kamzdaki potasyum dt,€yt€rini yfifkseltcbilir. Bu yfiksetne ;agmtnrzr tehdit
odebilir. Eter sizde bir b6br* hsstaL$ vusa potasyum dfizr€ylednde yilrselme d"ha yfiksek
olasil*la g6r6lebilir.
Potasyum tutucu ditretikler
trimteren gibi idra s6hfirecu ila0lar)
@u ilaglmn dita ilaglann bilegiminde de bulunsbiloceEini
Anjilot€nsin dtufi$ttr0cii eDzim inhibit&led fi/f,ks* kan basrncrnr tdavi ctn* igin
kullmtltrlar)
Anjiotensh II rcs€ptir aotagpnistleri (y0fsek kan basmcul tedavi emek igin kullanlulr)
Talnolimus (nakl6{i166 organlrm reddini engellemek ve bazr deri hastahklmm tdavi €tm€k
igin kullanlan bir ilag)
Siklosporin (naklodilen organlann roddini engelleme& igin kulanrlan bir itag)

(emil6id

-
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RINGER SOLOSYONUhu e&ilelrcbilec€k ya da gozetti tarafindm etlcilenehileodr diler itaqlar
gunladr:
Hidroklorotiyazid veya klortalidon gibi ti),azid gnftu idrar sdktflr0cr:ler

-

Dvitmini

E$er regeteli 1m da regetesiz lerhangi bir ilas gu oda fullottyorsana vetn son za nanluda
hilandna ise hltfen bborwaea veln eczaamza bunlu lulMa bilgi veriniz

3. RINGERSOLOSYONUnerilkulhuhr{
RINGER SOLOSYONU'nu hargi dozda kullaracagnrza dokonnnrz

Uygun kullenm ve dufuyryuleme ukl{g igin

-

(/

telhetlrn

U,€uleacak RINGER SOL0SYONU miktan ki$fie ve dunrma bath olarak dcEitir.
Doktonmuz a$rlrErnrz, ),4$ru2 ve tbbi dunrmumrza g6re nc kadar RINGER SOLOSYONU

lultnn

-

krar vqoce&tir.

anrz g€rektigitribelirleyec€ktir.

Dokorirtruz RINGER SOLIISYONU ile tedavinizin ne

kadr strec€ni

size bildirEccktir.

Todaviyi erten kesrneyiniz g0nk0 isteneir sonucu alamazsmrz.

Uyguhnr yolu vc metodu:
RINGER SOLOSYONU dmar igine (toplar damarlannrza) uyguo bir plastik set aracdrgyla
uygulur (intraveo6z inftaron plula uygulama).

Ihtigikpg gruplen:
Cocuklardr kullrnum:
Qocuklar ignu doz ve uygulama setinin boyutun u)rgulalay &rcren doktor trafindan

krr

verilir.

Yryhhrda kulllnrmr:
Bifkinlerd€ei gibi kullanrlr.
Ozct kuttrnrm dunrmlrn:

B6brrk / I&ncitcr yctuezliti:
B6brek ve

kraciler fonksipnlannda bozukluk olan hastalrrda ilacm dodannm ve uSryuluna

sfirresinin ayarlanmasl gerel<ebilir.

Eget RI{GER SOLOSYONU'run ethisinin gok gdglti veya myf ol&tf,tou fuir bir ideminiz
doboruruz veln eczac.na ile konugumz.

vr

ise
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Kultrrnmrnrz genckcndcn drhe

fizlr

RINGER SOLUSYONU kulmdtylrnrz:

RxfGER SOLASYONU'ru hilamnqw gerekcnden fazlasm Mlanngsan z bir
ilekonugww.

bbor

veln eczrcr

RINGER SOLOSYONU size kullarmranrz ger*enden fazlau),gulaoorssa ya dauygulma 9ok hrzh
yuplmpa agagdaki belirtila orta),a gkabilir:
Dokutanozda su birikimine (6dem) ve gigmeye neden olabilen su ve/vgra sodyum (tuz) altn
y0klenmesi
Kol ve bacakluda ilpelenme ve uyugma gibi belirtiler
Kaslarda zayrflrk
llarcka odememe / felg durunu (paralizi)

t/ (/

D0zensizkalpatglmftalpteritmi)
Iklptcblok (kalp atglrmm gok yavaglamasr)
Kadiyak rr€st (kalp galrynasmm duduEu halah t€hdit oden birdurum)
Bilingt€bulailU*
lgtahta azalma (anorcksi)

Bulant
Kusma

Kabtzl*
Kann atgsr
Kolay uyanlabilirlik ya da deprcsyon gibi ruhsal durum bozukluklan
Cok miktrda su igme (polidipsi)
Nmmald€o datn fazla idrara erkma (politri)
BStr€klq'de kalsiymr birikimine ba8lt b6brckhasah9 (neftokalsiroz)
Bdhrektaglan

Koma@ilingkayhdurunu)
Agrz&tebegidmsi tad
Ytz ve boyuula hzana
Derid€ki km damadannda genigleme
Yorgpluk, bilingte bulrnrkltt(, uyugukluk ve slk soluk ahp verme gibi kanrnrzrn drha asit hale
getmesine (asidoz) iligkin belirtiler

Bu belirtilerden herhangi biri sizde g6rfflfirse acilen doktonmuza haber veriniz. Size uygulmm ilae
dur&rulacak ve belirtilerinize gnelik tedaviye baqlanacakhr.

RINGER SOLOSYONU size agrn dozda ugulmmadan 6nce igine ilaq katlmlsa, bu ilag da
belirtilere ],ol a0abilir. G6rEl€hilecek bu belirtiler neler oldutunu 6F€m€k igin eklenen ilaon
Hasta Kullmma Tdimafr ha bahilz.
RINGER SOLUSYONU'nu kulhnmeyr

unrtulrnrz:

Urutulan dozlor dengelemek igin gifi fuz alnayna.

RINGER SOLUSYONU ile tcdrvi onlrndrnHrsnde olugrbllecck otklter:
Bulumnamaktadr.

4.

Olrrr yen cttiler nelerdir{
Tfim ilaqlar gibi RINGER SOL0SYONU'nun igerilinde buhman maddelcre duprh olan kigilerde
yan eftiler olabilir.
5

Bu yan etkiler alaErda g6r0lme srkhgna g6re sralaumgtr:
Qok yeygn g0rtlenler (her l0 hastadan birinde gdr0tenl€r)
Ikndaki kimyasallann yogmh*lanndaki de$giklikler (elelcholit boarkluHm)
Ifa$ hastalrBrnr- ya da akci[erlerinizde srvr birikimi (akci[er il€,mi) vaf,sa:

-

-

Vtcuttaa$nsubirikimi
Kalpyetmezli[i

Diteryen etkiler
Uygulama teknigine balh reaksiyonlar
Ateg
Uygulamanm 1lapl&S yerde iltihaplanma
Yerel a[n veya reaksiyon (gdzeltinin uygulandrg yerde lozanHrk veya giglik)
Uygulartarun }lapildr$ yerden baglayarak toplardamrlanmz boyunca )rayllan tahrig veya
iltihaplanma (filebit). Bu dunrm uygulamamn yapldrg yenrlen baglaprak toplardmarlarmu
boytrnca )rayilan kzanklilq aEn ya da pruna ve giglile yol aqabilir.
Uygulamarun 1laprl&B toplardarnarlanmzda kan prhhsr olugurasr (ven6z tnomboz) ve phumn
olughr[u yerde a!n, giglik ya da kzankl* olugrnasr.
Q6zeltinin uygulandrg damann drgrndaki dokuya karymasr (ekshavazasyon). Bu durum danar
gevresi dokuda hasara ve nedbelegmeye neden olabilir.

-

.v

-

Qdzelti size uygulanmadan 6nce igine ilag kahlmrgsa, bu ilag da pn elkilere yol aqabilir. Bu yan
etkiler eHenen ilasn 6zelligine ba$r olarak de$$k giddet ve srHrkta olabilir. Gdr0lebilecek bu yan
etlciler hakhnda bilg ign eklenen ilacrn Hasta Kullanma Talimah'na bakrnrz.

E[er bu hilanma talimatmdo bahsi gegmerunlurhmgi bir ym etki ile koylagrsanu doborumtan
ve)M e c zoc mm bil gilendirinh.

5. RINGER SOLOSYOnUnun gakhnmlsr
RINGER SOLASYONU'nu gocrklortn garemeyece$i veya erisemeyece{i yerlerde ve anbalajmda
saklayna.

(/

RINGER SOLOSYONU'nu 25 oc'yl gegmey€,lt oda srcalchprnda saklaymz.
Son kullenme terihiyle uyumlu olerak

kullenmz

Ambalajdaki son htllowna trihinden sonra RINGER SOLUSYONU'mr htllawnayna.

EEer triinde ve/veya anrbalajrnda bozukluklar
kullanmaynu.

Sahibi
Oraici:
Td
Fab

Ruhsot
ve

Bu

hilanna talimatt

fa*

ederseniz RINGER SOLUSYOI.I('nu

Urtnteri Sanayr ve Ticaret A.$
CendeneYolu, Prnal Kegeli Batrgesi 343NAyaz4[aJSTANBUL
(0212)329 6200
212)2899275
Eczacrbagr - Baxter Hastane

en sort................

tff ihinde onaylanmtstr.
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