3,75 MG/ML Oral Çözelti

İnfantil hemanjiyom tedavisi için
propranolol oral çözelti

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı
olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir
yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl
raporlanacağını öğrenmek için Kullanma Talimatı’nda 5 . Bölümün
sonuna bakabilirsiniz.

Hasta Yakınları İçin
Eğitim Materyali

3,75 MG/ML Oral Çözelti

İnfantil hemanjiyom tedavisi için
propranolol oral çözelti

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı
olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının
şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirmeleri beklenmektedir.

Hasta Yakınları İçin
Eğitim Materyali

Önemli
Bilgi

Çocuğunuzun doktoru, infantil hemanjiyom
tedavisi için çocuğunuza Hemangiol reçete
etmiştir. Hemangiol, özel olarak, oral tedavi
gereken bebeklerde infantil hemanjiyom
tedavisi için geliştirilen bir oral solüsyondur.

Hemangiol tedavisine başlamadan önce Hemangiol kutusunda yer alan
Kullanma Talimatı’nı dikkatlice okuyunuz. Bu bilgileri çocuğunuzun
bakımıyla ilgili herkesle paylaşmanız önemlidir.

Birçok ilaç gibi Hemangiol de istenmeyen
yan etkilere neden olabilir.
Bu eğitim materyali, Hemangiol ile tedavi sırasında aşağıdaki
risklerin nasıl tanınacağı ve yönetileceği hakkında önemli
bilgiler içermektedir.
•Düşük kan şekeri / hipoglisemi
•Solunum güçlüğü / bronkospazm

Bu ilacı aynen belirtildiği gibi uygulayın; Hemangiol dozunu kendiniz
değiştirmeyin. Çocuğunuza HEMANGIOL vermeyi unutursanız, unutulan
dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz. Eksik dozu tamamlamak için iki
dozu birden vermeyiniz.

KILAVUZUN İÇERİĞİ
> Düşük kan şekeri düzeyi veya hipoglisemi

Hipoglisemi belirtilerini nasıl fark edebilirim?
Hipoglisemi şüphesi durumunda ne yapmalıyım?
Hipoglisemi riskleri nasıl önlenir?
Tedavi sırasında çocuğunuz nasıl beslenmelidir?
Çocuğunuza reçete edilen Hemangiol dozunu vermelisiniz.
Uyku sırasında hipoglisemi nasıl önlenir?
> Solunum güçlüğü veya bronkospazm

Çocuğumda solunum güçlüğü olup olmadığını nasıl anlarım?
Ne yapmalıyım ve ne zaman doktora gitmeliyim?
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> Özet
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> Hemangiol ’ün kullanımı
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Çocuğuma vermem gereken Hemangiol dozunu doktor nasıl belirledi?
Miligram cinsinden reçete edilen etkin doz
Çocuğuma Hemangiol vermeyi unutursam ne yapmalıyım?
Çocuğuma çok fazla Hemangiol verirsem ne yapmalıyım?
Çocuğum Hemangiol ilacını almayı reddediyorsa ne yapmalıyım?
> Kullanma Talimatı
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Düşük Kan Şekeri Düzeyi veya Hipoglisemi

Bebekler, düşük kan şekeri düzeyi olarak da bilinen
hipoglisemiye duyarlıdır, özellikle:
• Glukoz talepleri arttığında (soğuk, stres,
enfeksiyonlar / artan solunum)
• Açlık döneminde (yetersiz beslenme) eşlik eden
enfeksiyon, diş çıkarma
Normal dozlarda, Hemangiol hipoglisemiyi şiddetlendirebilir ve/veya
hipoglisemiye bağlı bazı önemli belirtileri maskeleyebilir, özellikle de
bebek uzun süre yemek yemediyse veya kusuyorsa. Aynı durum,
Hemangiol ’ün aşırı dozda verilmesinde de ortaya çıkabilir.
Hipoglisemi belirtilerini nasıl fark edebilirim?
Hipogliseminin uyarıcı belirtileri; solgunluk, terleme, yorgunluk, titreme,
çarpıntı, kaygı (anksiyete), acıkma, uyanırken zorlanma olabilir.
Uygun şekilde tedavi edilmediğinde hipoglisemi kötüleşebilir ve aşağıdaki
belirtiler ortaya çıkabilir:

•Normalden fazla uyuma,
•Çocuğunuzdan yanıt almada güçlük,
•Yetersiz beslenme (iştah azalması),
•Vücut ısısında düşüş,
•Konvülsiyonlar (nöbetler),
•Solunumda kısa süreli duraksamalar,
•Bilinç kaybı.
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Bu belirtiler Hemangiol tarafından maskelenebilir ve propranololün bilinen
bazı yan etkileriyle karıştırılabilir:
•Merkezi sinir sistemi etkilerinden kaynaklanan uyku ve uyanma sorunları,
•Kan basıncının düşmesine (hipotansiyon) bağlı sogunluk, yorgunluk ve bayılma.
Çocuğunuz davranışında herhangi bir değişiklik yaşarsa, doktora
başvurun.

Hipoglisemi şüphesi durumunda ne yapmalıyım?
Hemangiol kullanırken çocuğunuzda hipoglisemi belirtilerden herhangi biri
oluşursa:
•Tedaviyi durdurun
•Çocuğunuzun bilinci açıksa ve yutabiliyorsa, şeker içeren sıvı içirin
•Çocuğunuzun bilinci yerinde değilse veya yutamıyorsa, doğrudan hastaneye
başvurun
•Semptomlar devam ederse, hemen bir doktor arayın veya doğrudan hastaneye
başvurun.

Hipoglisemi riskleri nasıl önlenir?
Çocuğunuzun yaşı ne olursa olsun, hipoglisemi riski tüm tedavi süresince
belirgindir. Bu risk, tedavi kesildikten sonra yeniden tedaviye başlanması
durumunda da ortaya çıkabilir. Hipoglisemi riskini önlemek için doz
önerilerine uyarak Hemangiol ’ü çocuğunuza beslenme sırasında veya
hemen sonrasında vermeniz ve uyku saatinden önce vermemeniz önemlidir.
(Bkz. Kullanma Talimatı)
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Tedavi sırasında çocuğunuz nasıl beslenmelidir?
•Çocuğunuzun uzun süre aç kalmasını önlemek için Hemangiol 'ü beslenme
sırasında veya hemen sonrasında (anne sütü, formül veya katı gıdalar) verin
ve son dozu uyku saatinden önce vermeyin.
•Çocuğunuzun yiyeceğini ve Hemangiol 'ü aynı kişi vermelidir. Bu işlemleri farklı
kişiler gerçekleştiriyorsa, herkesi ilacın kullanımı hakkında bilgilendirmek çok
önemlidir.
•Çocuğunuz doğru beslenmiyorsa, kusuyorsa veya başka bir hastalık yaşıyorsa
(örn. kusma ve ishale neden olan yaygın bir bağırsak enfeksiyonu) planlanan
dozu vermeyin. Çocuğunuz doğru beslendikten sonra kusmadığından emin olana
kadar tekrar Hemangiol vermeyin.
•Çocuğunuzda solunum güçlüğü ve/veya hırıltılı solunum ile birlikte soğuk algınlığı
belirtileri varsa tedaviyi durdurun ve bir doktora başvurun (Bkz. Solunum Güçlüğü ve
Bronkospazm).

Çocuğunuza reçete edilen Hemangiol dozunu vermelisiniz.
•Çocuğunuza verdiğiniz miktarı asla kendiniz değiştirmeyin.
•Çocuğunuza bir doz Hemangiol vermeyi unutursanız, başka doz vermeyin
ve sonraki doz zamanına kadar bekleyin.
•Çocuğunuza çok fazla Hemangiol verdiyseniz, derhal bir doktor ile iletişime
geçiniz.

Uyku sırasında hipoglisemi nasıl önlenir?
•İlk dozu sabah ve son dozu en geç öğleden sonra olmak üzere her zaman
yemekle birlikte verin. Hemangiol 'ü uyku saatinden hemen önce vermeyin.

Hemangiol veya sizin ya da çocuğunuzun aldığı diğer ilaçlar
hakkında herhangi bir sorunuz varsa, doktorla konuşmalısınız.
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Solunum Güçlüğü veya Bronkospazm
Hemangiol , özellikle kış aylarında bronşiyal enfeksiyonlarla bağlantılı
olarak, havayollarında daralmaya neden olarak solunum güçlüğüne
(astımdaki gibi) yol açabilir.
Çocuğumda solunum güçlüğü olup olmadığını nasıl anlarım?
Solunum güçlüklerinin belirtileri şöyledir:
•Öksürük
•Deride mavimsi renk olsun olmasın hızlı veya güç solunum veya hırıltılı
solunum.
Ne yapmalıyım ve ne zaman doktora gitmeliyim?
Çocuğunuzda solunum güçlüğü veya hırıltılı solunum varsa tedaviyi durdurun
ve hemen doktora başvurun.
Çocuğunuz tam olarak iyileştiğinde doktor tavsiyesi ile Hemangiol tedavisi
yeniden başlatılabilir.
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ÖZET
DÜŞÜK KAN ŞEKERİ / HİPOGLİSEMİ
•Hemangiol 'ü beslenme sırasında veya hemen sonrasında verin ve son dozu uyku
saatinden önce vermeyin.
•Uygulama hatasını önlemek için çocuğunuzun yiyeceğini ve Hemangiol 'ü aynı kişi
vermelidir. Bu işlemleri farklı kişiler gerçekleştiriyorsa, herkesi ilacın kullanımı hakkında
bilgilendirmek çok önemlidir.
•Çocuğunuz doğru beslenmiyorsa, kusuyorsa veya başka bir hastalık yaşıyorsa (örn. ishal
veya gastroenterit gibi enfeksiyon) planlanan dozu vermeyin. Çocuğunuz doğru beslendikten
sonra kusmadığından emin olana kadar tekrar Hemangiol vermeyin.
•Çocuğunuzda solunum güçlüğü ve/veya hırıltılı solunum ile birlikte soğuk algınlığı belirtileri
varsa tedaviyi durdurun ve bir doktora başvurun.
BELİRTİLER

YAPILMASI GEREKENLER

Erken Belirtiler (maskelenebilir)
Solgunluk
Terleme
Yorgunluk
Titreme
Çarpıntı (genellikle hızlı veya düzensiz fark edilebilir kalp atışı)
Kaygı (Anksiyete)
Acıkma
Uyanırken zorlanma
Kötüleşme Belirtileri
Normalden fazla uyuma
Çocuğunuzdan yanıt almada güçlük (apati)
Yetersiz beslenme (iştah azalması)
Vücut ısısında düşüş
Acil Durum
Konvülsiyonlar (nöbetler)
Solunumda kısa süreli duraksamalar
Bilinç kaybı

1- Tedaviyi durdurun
2- Çocuğunuzun bilinci açıksa ve
yutabiliyorsa, şeker içeren sıvı içirin
3- Semptomlar devam ederse hemen
bir doktor arayın veya doğrudan
hastaneye başvurun.

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ / BRONKOSPAZM
BELİRTİLER

YAPILMASI GEREKENLER

Öksürük

1- Tedaviyi durdurun
2- Hemen doktora başvurun
3- Çocuğunuz tam olarak iyileştiğinde
doktor tavsiyesi ile Hemangiol tedavisi
yeniden başlatılabilir.

Hızlı veya güç solunum
Hırıltılı solunum
Deride mavimsi renk
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HEMANGİOL ® ’ÜN KULLANIMI
Çocuğuma vermem gereken Hemangiol® dozunu
doktor nasıl belirledi?
Çocuğunuza verdiğiniz Hemangiol miktarı çocuğunuzun vücut ağırlığına
dayanmaktadır ve bu nedenle çocuğunuza özeldir. Çocuğunuza, miligram
(mg) cinsinden etkin maddenin ölçüldüğü belli bir miktar Hemangiol
çözeltisini, şırıngayı kullanarak sabah bir kez ve akşam bir kez olmak üzere
günde iki kez vermeniz söylenecektir. Gün içinde, iki doz arasında en az 9
saat bırakmanız gerekmektedir.
Çocuğunuzun dozu düşük düzeyde başlatılacak ve son etkili doza ulaşılana
kadar, 3 hafta boyunca her hafta yavaş bir şekilde arttırılacaktır. Doz artışları,
planlanan haftalık görüşmelerle yalnızca doktorunuz tarafından yapılmalıdır.
Bu görüşmelerde, çocuğunuza vereceğiniz yeni Hemangiol miktarı size
söylenecektir.
Çocuğunuz hızlı şekilde büyüdüğünden, çocuğunuzun aldığı Hemangiol
miktarının çocuğunuzun vücut ağırlığına göre ayarlanması gerekir.
Çocuğunuz kilo aldıkça, aynı etkiyi göstermesi için daha yüksek miktarda
Hemangiol alması gerekecektir. Bu ayarlama, en az ayda bir kez doktorunuz
tarafından yapılacaktır.
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Miligram Cinsinden Reçete Edilen Etkin Doz
ÇOCUĞUNUZA REÇETE EDİLEN HEMANGİOL ’ÜN REÇETE EDİLEN
MİKTARINI VERMELİSİNİZ.
Çocuğunuza verdiğiniz miktarı asla kendi başınıza değiştirmeyiniz.

Çocuğuma Hemangiol vermeyi unutursam ne yapmalıyım?
Çocuğunuza bir doz Hemangiol vermeyi unutursanız, başka doz vermeyiniz
ve sonraki doz zamanına kadar bekleyiniz.
Çocuğuma çok fazla Hemangiol verirsem ne yapmalıyım?
Çocuğunuza çok fazla Hemangiol verdiyseniz, hemen bir doktor ile iletişime
geçiniz.
ATLANAN DOZLARI ASLA TELAFİ ETMEYE ÇALIŞMAYIN.

Çocuğum Hemangiol ilacını almayı reddediyorsa
ne yapmalıyım?
Çocuğunuz Hemangiol almayı reddediyorsa, ilacı çocuğunuzun yaşına göre az
miktarda sütle (anne sütü veya formül süt) veya elma/portakal suyuyla aşağıdaki gibi
karıştırabilir ve biberonla verebilirsiniz:
•5 kg’ye kadar çocuklarda; Hemangiol ’ü 1 çay kaşığı (5 ml) sütle karıştırınız.
•5 kg’nin üzerindeki çocuklarda; Çocuğunuzun yaşına göre uygun olduğu şekilde,
Hemangiol ’ü 1 yemek kaşığı (15 ml) sütle veya elma/portakal suyuyla karıştırınız.
Bu karışım 2 saat içinde kullanılmalıdır. Hemangiol ’ü süt ya da meyve suyuyla tam olarak
doldurulmuş biberona karıştırmayınız.
AZ MİKTARDA SÜTLE VEYA MEYVE SUYUYLA KARIŞTIRIN.
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Hemangiol® Kullanma Talimatı
1

şişe

kutu
plastik kutu

oral şırınga

2

1 - Kutunun içindekileri çıkarınız

Karton kutu ilacı uygulamak için ihtiyacınız olan aşağıdaki tüm
materyalleri içermektedir:
• Propranolol çözeltisi içeren 120ml cam şişe
• Mg dereceli şırınga
Şişeyi ve şırıngayı kutudan çıkarınız. Şırıngayı plastik paketinden çıkarınız.

uç

2 - Dozu kontrol ediniz

1 mg
2 mg
3 mg
4 mg
5 mg
6 mg
7 mg
8 mg
9 mg

silindir

10 mg
11 mg

1 mg
2 mg

12 mg
13 mg

3 mg

14 mg
15 mg

4 mg
5 mg

16 mg
17 mg

6 mg

18 mg
19 mg

piston
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HEMANGIOL®’ün dozunu doktorunuzun reçetelediği şekilde
miligram(mg) cinsinden kontrol ediniz. Verilmesi gereken dozun
şırıngada yerini saptayın.

3 - Şişeyi açın

Şişe çocuk emniyetli bir kapağa sahiptir.
Nasıl açacaksınız: plastik kapağı aşağıya doğru iterek saat yönünün
tersine (sola) doğru çevirin.
Kullanmadan önce şişeyi çalkalamayın.

4 - Şırınganın yerleştirilmesi
19 mg
17 mg
18 mg
16 mg
14 mg
15 mg
13 mg
12 mg
10 mg
11 mg
9 mg
8 mg
7 mg
6 mg
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1 mg
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şırınga
ara aparatı

Pistonu sonuna kadar itiniz ve şırınganın ucunu şişenin üst kısmına
yerleştiriniz.
Şişenin boynundan şırıngayı ayırmayınız.
Dozu ölçmek ve uygulamak için sadece bu ilaç ile verilen oral şırıngayı
kullanınız.
Kaşık veya farklı bir araç kesinlikle kullanmayınız.

8

5
1

5 mg
6

9 mg
10 mg
11 mg
12 mg
13 mg
14 mg
15 mg
16 mg
17 mg
18 mg
19 mg

uç

5 - Dozun ölçülmesi
1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

Şırınga takılı kalacak şekilde şişeyi ters çeviriniz. Pistonu istediğiniz dozu
alana kadar kendinize doğru çekiniz.
5 mg

6 mg

7 mg

mg

8 mg

9 mg

10 mg
11 mg

9 mg
10 mg

11 mg
12 mg

4 mL

13 mg
14 mg

4,5

15 mg
16 mg
17 mg
18 mg
19 mg

şırınganın
uç kısmını da
hesaplayarak
uygun dozu
çekiniz

1 mg
2 mg
3 mg
4 mg
5 mg
6 mg
7 mg

5 mL

8 mg
9 mg

silindir

10 mg
11 mg
4 mL
4,5
5 mL
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6 - Hava kabarcıklarını kontrol ediniz
1 mg
2 mg

hava
kabarcığı

Şırıngada hava kabarcığı görürseniz, şırınga içindeki dozu içeri iterek,
uygun dozu hava kabarcığı olmadan yeniden şırıngaya çekiniz.

3 mg
4 mg
5 mg
6 mg
7 mg
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19 mg
18 mg
17 mg
16 mg
15 mg
14 mg
13 mg
12 mg
11 mg
10 mg
9 mg
8 mg
7 mg
6 mg
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1 mg

7 - Şırıngayı ayırın

Şişeyi düz hale getirin ve şırıngayı şişeden ayırın.
Bu işlemi yaparken pistonu itmemeye dikkat edin.
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8
8 - Şişeyi kapatınız

Saat yönünde (sağa doğru) çevirerek plastik kapağı kapatınız.

9 - HEMANGIOL®’ü çocuğunuza veriniz
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Şırıngayı bebeğinizin ağzına, yanak içine yerleştirin.
Şimdi HEMANGIOL®’ü yavaşca şırıngadan bebeğinizin ağzına
sıkabilirsiniz.
Uygulamadan sonra hemen bebeğinizi yatırmayınız.
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10 - Şırıngayı temizleyiniz

18 mg
19 mg
16 mg
17 mg
14 mg
15 mg
12 mg
13 mg
10 mg
11 mg
8 mg
9 mg
6 mg
7 mg
4 mg
5 mg
2 mg
3 mg
1 mg

19 mg
18 mg
17 mg
16 mg
15 mg
14 mg
13 mg
12 mg
11 mg
10 mg
9 mg

1
2
3
4

Şırıngayı parçalara ayırmayınız. Şırıngayı temiz su ile her uygulamadan
sonra temizleyiniz.
Bir bardak temiz su alınız
Pistonu dışarı doğru çekiniz
Şırıngaya dolan suyu lavaboya boşaltınız
Bu temizleme işlemini 3 kez uygulayınız

8 mg
7 mg
6 mg
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1 mg
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Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı
olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir
yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl
raporlanacağını öğrenmek için Kullanma Talimatı’nda 5. Bölümün
sonuna bakabilirsiniz.
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