
                                    

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI 
SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

İlaç Yönetim Ekibi Kalite Direktörü Başhekim



                        AKILCI İLAÇ POLİTİKAMIZ

1. Amaç: Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlar, hasta ve yakınlarına eğitim vermek ve 
bilgilendirme gereçleri aracılığıyla farkındalık oluşturmaktır.
2. Kapsam:Hastanemizde sağlık hizmeti verilen bütün alanları kapsar.
3. Kısaltmalar:
4. Tanımlar:
5. Sorumlular:Hastane Yönetimi,İlaç Yönetim Ekibi,Birim Sorumluları,Hekim ve Tüm Yardımcı Sağlık 
Personelleri

6. Faaliyet Akışı:

Değerli hekim, eczacı, hemşire kadrosu ile hastanemiz teşhis ve tedavi hizmetleri sunumunda;
 Temel tedavi yaklaşımlarının öncelikli olarak değerlendirildiği,

 Doğru tanıya dayanan,

 Hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilacın seçildiği, bireysel özelliklerini karşılar dozun, uygun 
yoldan, yeterli sürede verildiği,

 Tedavi başarısının sürekli olarak değerlendirildiği, yan etkilerin ve hasta uyumunun izlendiği,

 Birden çok ilacın kullanıldığı durumlarda etkileşimlerin değerlendirildiği,

 İlaç-gıda etkileşiminin multidisipliner yaklaşımla göz önüne alındığı,

 Planlanan tedavinin uygulanabilirliğinin ve farklı yönlerdeki maliyetinin dikkate alındığı,bir politika
doğrultusunda hizmet verilmektedir.

AMAÇ: Hastanedeki akılcı ilaç kullanımına yönelik uygulamaların belirlenmesi.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROSEDÜRÜ

KAPSAM:  Hastalara  verilecek  ilaç  tedavilerinin  uygunluğunu,  bunun  kontrolü  için  kurulan  Akılcı  ilaç
kullanımı sorumlu ekibinin görevlerini kapsamaktadır.

TANIMLAR
Akılcı ilaç kullanımı( Rasyonel Farmakoterapi) :  Hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun, bireysel özelliklerini
karşılar dozda, gerekli zaman süresince kendileri ve içinde yaşadıkları toplumun ödeyebileceği maliyette ilaç
kullanımıdır.
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SORUMLULULAR 
o Akılcı ilaç Kullanımı sorumlu ekibi, Hekimler, Hemşireler 

         Akılcı İlaç Kullanımı Sorumlu Ekibin Görev tanımı:

 Hastanemiz için akılcı ilaç kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek.

 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane içinde çalışmalar planlamak ve uygulamak.

 Hekim ve Personele bu konuda eğitim planlamak ve uygulamak.

 Yatan hastalara konu ile ilgili eğitim verilmesini sağlamak.

o Hekimler: 

 Hastaya doğru tanının konulması

 Tedavi amaçlarının belirlenmesi

 Değişik seçenekler içerisinden etkinliği kanıtlanmış güvenilir tedavinin seçilmesi

 Uygun bir reçete yazılması

 Hastaya açık bilgiler ve talimatlar vererek tedaviye başlanması

 Tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludurlar.
o Hemşireler:      

 Hekim tarafından verilen ilaç tedavilerinde hastaların takibini yaparak ilaç etkinliğinin rapor edilmesinden

 Güvenli ilaç kullanımı konusunda hastaların yatış süresince bilgilendirilmesinden,

 Tedavi süresince hekimle iletişim halinde olmaktan sorumludurlar.

o UYGULAMALAR

        Hekim tarafından hastanın sorunu tanımlanmalı, en iyi şekilde anemnez alınmalı ve tedavi amaçları
belirlenmelidir.(   ilacın hasta için etkinliği, güvenliliği, uygunluğu ve maliyeti) 

      Hekim tarafından ilaç tedavisinin gerekli olup olmadığına karar verilmelidir.

      Hastanın kullandığı diğer ilaçlar ve alışkanlıklar sorgulanmalıdır.

      Hastanın  tedaviye  uyumunu  arttırmak  için  ilaç  tedavisi  basitleştirilmeli,   hastaya  uygun  formlar
verilmelidir.

      Hastaya ve yakınına ilaç ve kullanımı hakkında yeterli ve anlaşılır bilgiler verilmelidir. Anlaşılması kolay bir
reçete düzenlenmeli, hasta yakınının da ilaç kullanımını denetlemesi sağlanmalıdır.

     Tedavinin  etkinliği  takip  edilmeli  duruma  göre  doz  artımı  veya  tedavinin  sonlandırılmasına  karar
verilmelidir.

     Hastaların yatarak tedavisinde hastaya hekim tarafından uygulanacak ilaç tedavisi hakkında bilgi verilmeli
ve bu bilgi hemşiresi tarafından pekiştirilmelidir.

     Hemşireler tarafından yapılan tedavi takiplerinde  Sözel Order Alma, Advers Etki, Yüksek riskli İlaçların
Yönetimi ve Güvenli İlaç Kullanımı prosedürlerine göre hareket edilmelidir

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ: Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç sağlayabilmek ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve
dağıtımını  standart  hale  getirmek.
2.KAPSAM: Eczanede çalışan bütün personeli kapsar.
3.SORUMLULAR: Eczane sorumlusu, Eczane personeli
4-UYGULAMALAR:
5-KISALTMALAR: 
ÇKYS: Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
HBYS:Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
MKYS:Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi'
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6-FAALİYET AKIŞI

4.1-İlaç Ve Malzeme İstemlerinin Eczaneye Bildirilmesi Ve İlacın Alımının Yapılması:

 İlaç ve tıbbi sarf alımı ihtiyaç tespiti yapıldıktan sonra DMO ya da doğrudan temin yoluyla alınır.
4.2- Teslim alınması ve yerleştirilmesi:

 Alımı yapılan İlaç ve tıbbi sarf hastanemiz eczane sorumlusuna imza karşılığı teslim edilir.  

 İlaçların  hastanemize  gelmesinden  sonra  tekrar  sayımları  yapılır,  stok  takipleri  ve  ihtiyaç  listesindeki
istemlerle uyumlu olup olmadıkları kontrol edilir.

 Son kontrollerinde herhangi bir  olumsuzluk yok ise ilaç  ve tıbbi sarfların(  ilacın ve tıbbi sarfın ismi,  doz
miktarı, âdeti ve son kullanma tarihleri belirtilecek şekilde )otomasyona girişleri yapılır.

 Otomasyon girişi  yapılan  ilaç  ve  sarfların  miadı  daha  yakın  olanlar  öncelikli  kullanılması  için  rafların  ön
taraflarına yerleştirilir ve ilk önce bu ilaçların dağıtımı yapılır

 Işıktan koruması gereken ilaçlar ışıktan korunması gereken ilaçlar için hazırlamış raflara yerleştirilir, yüksek
riskli  ilaçlar yüksek riskli  ilaçlar için düzenlenmiş rafa yerleştirilir.  Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar
buzdolabına yerleştirilir

 İlaç ve sarfların yerleştirilmesi işlemi, eczane yerleşim planındaki yerleşim planını bozmayacak şekilde yapılır.
4.3- Saklama Koşulları:

 Eczane ve depolarında nem, ısı ve buzdolabı kontrolleri kalibrasyonlu termometreler ile düzenli olarak her
gün yapılır ve kayıtları tutulur. İlaçlar sıcaklık olarak 25 C nin altında ve nem düzeyi olarak da % 60 nem
düzeyinin altında saklanır. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar 2–8 C arasında saklanır.

 Işıktan korunması gereken ilaçlar özel olarak camları karartılmış raflarda saklanır.

 Narkotik ve Psikotrop ilaçlar KIRMIZI ve YEŞİL renkli dolap içinde ve kilit altında saklanır İlaç ve tıbbi sarfların
yerleştirildiği raflar ve dolapların temizliğine dikkat edilir. Islak bezle temizlendikten sonra nem kalmamasına
ve temas ettikleri yüzeyin kurulanmasına dikkat edilir

 Her gün belirli saatlerde pencere açılarak depo ve eczane odası havalandırılır.

 Kolilerle gelen malzemeler paletler üzerinde istiflenir.  İstiflemede varsa kolilerin üzerinde belirtilen asgari
istifleme miktarları göz önünde tutulur. Koli üzerinde belirtilmeyen istifleme sayısı 6 koliyi geçmemelidir.
Malzemelerin listesi istifleme alanında tanımlanır. İstifleme belirlenen şartlara uygun yapılır.

 Raf ve İstiflemede ‘ilk giren ilk çıkan’ prensibine uygun olarak işlem yapılır. Aynı şekilde depo çıkışlarında ‘İlk
giren-ilk çıkan’ prensibine göre çıkış yapılır

4.4- Yüksek Riskli İlaçların Yönetimi: 

 Eczane tarafından yüksek riskli ilaç listesi oluşturulur. Bu listedeki ilaçlara kırmızı renkli  Yüksek Riskli İlaç
Etiketi yapıştırılır. Eczane dolaplarında yüksek riskli ilaçlar için ayrı bir raf ayrılır ve ilaçlar bu rafa yerleştirilir.
Yüksek  riskli  ilaç  olup  da  aynı  zamanda  ışıktan  korunması  gerekiyor  ve  ya  buzdolabında  saklanması
gerekiyorsa  üzerine  YRİ  etiketi  yapıştırılıp  buzdolabı  veya  ışıktan  korunma  önlemi  alınan  dolap  rafına
yerleştirilir. 

 Bu listedeki ilaçların tümüne servislere dağıtımı yapılırken YRİ etiketi yapıştırılır ve o şekilde dağıtımı yapılır.
4.5- Narkotik Ve Psikotrop İlaçların Yönetimi: 

 Narkotik  ve  Psikotrop  ilaçlar  kırmızı  ve  yeşil  dolaplarda ve  kilit  altında saklanır.  Anahtarı  sadece eczane
sorumlusunda bulunur. Narkotik ve psikotrop ilaçların sayımı her gün yapılır ve kaydedilir.

 Birimlerden Narkotik ve Psikotrop ilaç istemleri yapılırken  HBYS üzerinden istem yapılır.Eczane tarafından
yapılan istemin çıktısı  alınır. Sorumlu hemşire ve eczane görevlisi  tarafından imzalanarak teslimi yapılır.
Narkotik ve Psikotrop ilaç  istemlerinin hasta başı  çıkış  fişlerinin  çıktısı  alınır  ve eczanede narkotik teslim
dosyasında saklanır.Depo bazlı  istenen narkotik ve psikotrop ilaçların istemi HBYS üzerinden yapılır.HBYS
üzerinden yapılan istem eczane tarafından kabul edilir.MKYS ye gönderilir.ÇKYS üzerinden taşınır işlem fişinin
çıktısı alınır ve birim sorumlusu ve eczacı tarafından imzalanır.Taşınır işlem fişi eczanede dosyalanır.

  4.6- Stok Seviyeleri Ve Miat Takipleri: 

 Eczanede bulunan tüm ilaç  ve tıbbi sarfların minimum stok-kritik stok ve maksimum stok miktarları  ile
belirlenir  ve  belirlenen  stok  miktarları  otomasyon  sistemine  girilir,  stok  miktarları  her  gün  otomasyon
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üzerinden takip edilir.  Tüm ilaç ve tıbbi sarfların miat tarihleri  kontrol  edilir  ve miat tarihleri  otomasyon
sistemine girilir ve her gün kontrol edilir. Son kullanma tarihi yakın olan ilaç ve saflar depolarda ve raflarda
ön tarafa yerleştirilir ve öncelikle onların dağıtımı yapılır. 

 Kritik stok seviyesine düşen ilaç ve sarflar otomasyon sisteminde kırmızı renkli uyarı işaretiyle görülür. Son
kullanma tarihi yakın olan ilaç ve sarflar ise mavi renkli uyarı işareti ile görülür

 Birimlerde son kullanma tarihi yaklaşan ve kesin tüketilemeyeceği düşünülen ve miadının dolmasına 180 gün
kalan ilaç, serum ve sarf malzemeler hastane eczanesine bildirilir.

 Birimlerden iade edilen ve depoda Son 3 ay içinde tüketilmeyeceği düşünülen ilaç, serum ve sarf malzemeler
değiştirilmesi amacıyla ilgili firmaya miadın yakın ürün tutanağı düzenlenip firmaya iletilir.Eczane tarafından
takibi yapılır.

4.7- Eczaneden İlaç Ve Tıbbi Sarf İstemi:

 Servis  hekimleri  tarafından  sabah  vizitesi  sonunda  yazılıp,  imzalanan  ve  kaşelenen  ilaç  orderleri  servis
hemşireleri tarafından hemşire tedavi defteri ve hemşire gözlem formuna yazıldıktan sonra, ilaçlar her hasta
adına ayrı olarak bilgisayara girilir. Tüm girişler tamamlandıktan sonra çıktı alınarak her servis için bir dosya
halinde ilaç taşıma kutusuyla birlikte eczaneye bırakılır.

 Servislerde Tıbbi sarf malzeme istemleri servis stok deposundan günlük harcanan miktar ve yeni ihtiyaçlara
göre haftanın pazartesi ve Perşembe günleri yapılır, istemler otomasyona girildikten sonra çıktı alınarak her
servis için bir dosya halinde ilaç taşıma kutusuyla birlikte eczaneye bırakılır.

 Acil,  doğumhane ve ameliyathane gibi hasta adına istemin olmadığı birimlerde ilaç ve malzeme istemleri
haftanın pazartesi ve Perşembe günleri  toplu bir şekilde otomasyona girilir ve çıktısı alınıp imzalandıktan
sonra bir dosya halinde ilaç taşıma kutusuyla birlikte eczaneye bırakılır.

         Birimlerden Narkotik ve Psikotrop ilaç istemleri yapılırken  HBYS üzerinden istem yapılır.Eczane tarafından
yapılan istemin çıktısı alınır. Sorumlu hemşire ve eczane görevlisi tarafından imzalanarak teslimi yapılır. Narkotik ve
Psikotrop ilaç istemlerinin hasta başı çıkış fişlerinin çıktısı alınır ve eczanede narkotik teslim dosyasında saklanır.Depo
bazlı  istenen narkotik  ve  psikotrop ilaçların  istemi  HBYS üzerinden  yapılır.HBYS üzerinden yapılan istem eczane
tarafından kabul edilir.MKYS ye gönderilir.ÇKYS üzerinden taşınır işlem fişinin çıktısı  alınır  ve birim sorumlusu ve
eczacı tarafından imzalanır.Taşınır işlem fişi eczanede dosyalanır
4.8- Eczanede İlaçların Hazırlanması Ve Birimlere Transferi:

 Her servisin kendi adına toplu ilaç listeleri alındıktan sonra, servis sepetlerine ilaçları hazırlanır.

 Son kullanma tarihi yakın olan ilaç ve malzemelerin öncelikle hazırlanmasına dikkat edilir

 Özellikle  tabletler  bölünmüş  bir  şekilde  verilecekse  ağızları  kapalı  naylon  poşet  içerisine  koyulur,  poşetin
üzerine İlacın İsmi, Mg Ve Son Kullanma Tarihi yazılarak ilaç sepetinin içine koyulur.

 Yüksek riskli ilaç listesine ait ilaç verilecekse ilaçların üzerine YRİ etiketi yapıştırılır.

 Mor reçeteye tabi ilaç ise; uzman hekim order ettikten sonra HBYS üzerinden istemi yapılır, Albümin değerinin
2,5 altında olup olmadığına bakılır. 

 Kırmızı reçeteye tabi ilaç HBYS üzerinden istemi yapılır.

 Renkli reçeteye tabi ilaçlar, pahalı kemoterapi ilaçları, buzdolabında saklanılması gereken ilaçlar ve narkotikler
ilaç sepetine önceden hazırlanmayıp, gerekli uyarı ve imza alınarak direkt elden hemşireye teslim edilir.

 Alınan servis toplu çıktısı eczane personeli tarafından ilgili servisin ilaçları; her tarafı kapalı ve üzerinde servisin
adının açıkça yazılı olduğu sepete hazırlanır. Servis ilaç çıktısı hazırlayan tarafından imzalanır.

 Servis hemşireleri bilgisayar çıktılarına göre hazırlanan ilaçların doğruluğunu kontrol eder, imza karşılığı alması
gereken  veya  buzdolabında  saklanması  gereken  ilaçlar  varsa  onları  da  aldıktan  sonra  çıktıyı  imzalayarak
eczaneye bırakır. Bu evraklar günlük olarak dosyalanır.

 Hasta adına sabah vizitesi sonrasında acil lazım olan ya da daha sonradan yatışı yapılan hastaların ilaçları ise
aynı usullere göre hasta adına tek tek hazırlanarak hemşireye teslim edilir.

 Acil servis, ameliyathane gibi toplum ilaç verilen birimler ise; ilgili hemşire veya anestezi teknisyeni tarafından
istem  yapılarak  eczaneden  teslim  alınır.  Bu  ilaçlar  ve  miktarlar  sorumlu  eczane  görevlisi  görüşü  alınarak
personel tarafından hazırlanır ve bilgisayar ortamına transfer edilir.
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 Teslim  edilen  ilaçların  eczane  ve  bakanlık  modülünden  çıkışı  yapılır.  Taşınır  işlem  fişleri  2  nüsha  halinde
hazırlanır. Bir nüshası servis hemşiresine verilir, diğeri de eczane dosyasına konulur.

 Yatan  hasta  ilaçları  hastane  eczanesinde  yoksa  doktor  tarafından  karnesine  yazılır.  Eczane  tarafından  da
eczanede yoktur kaşesi basılır, mühür kaşe yaptırılarak dışarıya gönderilir.

 Servis adına hazırlanan ilaçların kliniğe kadar güvenli taşınabilmesi için; eğer taşıma arabaları yoksa eczaneye
ait araba kat hemşiresine verilerek taşımaya yardım edilir.

4.9- İlaç Güvenliği
İlaç güvenliğini sağlamak için en önemli faktörlerden biri ilacın kontrol edilebiliyor olmasıdır. Bu amaçla eczaneye
ilaç girişleri ve çıkışları birim doz şeklinde yapılır.
Birim  doz  şeklinde  poşetlenen  tablet  formundaki  ilaçların  üzerine  ilacın  adı  ve  miadını  içeren  etiketler
yapıştırılır.
İlaçlar her servisin kendilerine ait ve üzerinde servisin açık adının belirtildiği kutularına yerleştirilirler.
Benzer isimleri olan ve benzer ambalaj içeren ilaçlar yan yana konulmaz. Pediatrik dozlar ve acil kullanılacak
pediatrik  ilaçlar  ayrı  raflarda depolanır.  ilaç hatalarını azaltmak için  otomasyon sistemi üzerinden ilaç istem
yapılır.
El  yazısından  kaynaklanacak  yanlış  ilaç  verilmesi  böylece  ortadan  kaldırılmış  olmaktadır.  ilaçlar servislerin
hemşirelerine yapılarak teslim edilir.
4.10 Çalışan Güvenliği

Eczane  ve  tüm  hastane  çalışanları  ilaçların  etkileriyle  ilgili  riskler  ve  alınması  gereken  önlemler
konusunda bilgilendirilir.
Çalışanlar tarafından kullanılacak olan kişisel koruyucu ekipmanlar belirlenmiş ve  kullanım alanında
hazır bulunmaktadır.
Yüksek Riskli Đlaçların hazırlanması sırasında oluşabilecek kazalarda yaralanma olması durumunda yara
bölgesine göre; eller sabunla yıkanır, göz duru su ile temizlenir.
İnhaler ilaçların kırılması durumunda solunmamaya dikkat edilir ve temiz hava soluması sağlanır.
Yüksek  riskli  ilaçların  saklandığı  alanlar  belirlidir,  bu  ilaçlar  kırmızı  renkle  ayrılmış  özel  alanlara
yerleştirilmiş ayrıca narkotik ve psikotrop ilaçlar kilitli dolaplara konulmuş ve sadece yetkili personelin
ulaşımındadır.
4.11- Hasta Güvenliği

Hasta  güvenliğini  sağlamak  için  bu konuyla  ilgili  kültürün yaygınlaştırılması  ve  yerleşmesini  sağlamak
amacıyla tüm personel bilgilendirilir.
Tüm  personel  hatalardan  ders  almak,  çıkması  olası  hataları  tespit  etmek  ve  buna  dayalı  olarak
sistemin düzeltilmesine destek olmak amacıyla eğitilir
Tıbbi hataların içinde ilaç hatası önemli yer tutmaktadır. ilaçların istemi yapıldıktan sonra eczane
ekranına düşer. Eczane programı ekranından hastaya yazılan ilaçların doz uygunluğu kontrol edilir.
Eğer herhangi bir hata varsa hekimle görüşülerek gerekli düzenlemeler yapılır.
Yapılan veya yapılmasının olası olduğu ilaç hataları raporlanır.
İlaç güvenliği ile ilgili hata meydana geldiğinde Güvenlik Raporlama  Sistemi  Bildirim Formu
doldurularak kalite yönetim birimine teslim edilir.
4.12-İlaç etkileşimleri

Hastanemizde uygulanan ilaçların birbirleriyle ve besinlerle olan etkileşimlerinin kontrolü ile güvenli ilaç
kullanımı için etkili bir yöntem geliştirmektir. Hasta adına sisteme girilen ilaçlar eczacı tarafından kontrol
edilir.  Tespit  edilen etkileşimler raporlanır.  Etkileşimler acilen ilgili  servise bildirilir.  Etkileşimler iki  tip
olabilir:
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4.13- İlaç Besin Etkileşimleri

Besinlerle etkileşimlere giren ilaçlar, İlaç Besin  Etkileşimleri Listesi’ nde mevcuttur. Bu liste her klinik
serviste mevcuttur.  Hastaya verilecek ilaçlar  o günkü yemek listesi  ile birlikte bu liste  çerçevesinde
kontrol edilir. Herhangi bir etkileşim tespit  edilirse raporlanır. Đlaç tedavisi ya da ilaçların kullanım
zamanları değiştirilebilir. Bu durum diyetisyene de bildirilir.

4.14- İlaç İlaç Etkileşimleri

Hasta adına girilen ilaç direktifleri eczacı tarafından kontrol edilir. Tespit edilen ilaç-ilaç etkileşimleri
raporlanır ve ilgili klinik servise bildirilir  İlaç seçiminde Akılcı ilaç Politikasına göre hareket edilir.Tüm
çalışanlarımıza akılcı ilaç kullanımına ilişkin eğitim verilir.Hastanemizin tüm bilgisayarlarından ilaçların
etken maddelerine ulaşılabilir. Advers etki tespit edildiğinde ilgili firmaya ve TÜFAM (Sağlık Bakanlığı
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan  Türkiye  Farmakovijilans  Merkezi)’ne
Advers  Etki  Bildirim Formu doldurularak veya formun bulunmaması halinde yazılı olarak, doğrudan
ya da görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile on beş gün
içinde sağlık mesleği mensupları tarafından bildirimde bulunulur

4.15- Kullanımdan Arta Kalan İlaçların Eczaneye İadesi Ve Değerlendirilmesi:

 Ex olan hastaların o gün kullanılmayan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ile eczaneye HBYS üzerinden  İlaç İade
Formuyla iade edilir.

 Taburcu edilen fakat hastanın taburcu olduğu gün kullanmadığı ilaç ve tıbbi ve sarf malzemeleri Eczaneye
HBYS üzerinden İlaç İade Formuyla ile eczaneye iade edilir.

 Order değişikliği nedeniyle hastanın kullanmadığı ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri Eczaneye HBYS üzerinden İlaç
İade Formuyla ile eczaneye iade edilir.

 Hastane otomasyon sistemi kullanılarak iade edilen ilaç hasta kartından düşülür.

 Geri  iade  edilen  ilaçların  açılmamış  (şurup,  flakon,  lavman,  tabletler),  serumların  koruma  poşetinden
çıkartılmamış, şişe serumların kapakları çıkartılmamış olmalı, soğuk zincire tabi ilaçlar soğuk zincir kurallarına
uygun olarak iade edilir.

 İadeler Bakanlık (ÇKYS) programına uyum sağlayabilmesi için iadelerin süresi 24 saati geçmemelidir.

 Eczane sorumlusu teslim aldığı ilaçların miad ve miktarlarını kontrol ederek imza karşılığı teslim alır.

 Eczane sorumlusu teslim aldığı ilaçları otomasyon sistemi üzerinden geri iadesini yapar Teslim alınan ilaçlar
eczanede son kullanma tarihine göre yerlerine yerleştirilir

 Birimlerde son kullanma tarihi yaklaşan ve kesin tüketilemeyeceği düşünülen ve miadının dolmasına 180 gün
kalan ilaç, serum ve sarf malzemeler hastane eczanesine bildirilir.

 Birimlerden iade edilen ve depoda Son 3 ay içinde tüketilmeyeceği düşünülen ilaç, serum ve sarf malzemeler
değiştirilmesi amacıyla ilgili firmaya miadın yakın ürün tutanağı düzenlenip firmaya iletilir.Eczane tarafından
takibi yapılır.

 Hastanede bulunan ilaç ve sarf malzemenin miadı dolduğunda eczaneye tutanakla teslim edilir.Bu ilaçlar ve
sarf malzemeler, Başhekim, Hastane Müdürü, Eczane sorumlusu, sağlık bakım hizmetleri müdürü ve ilgili
Birim Sorumlusu nun denetiminde imzalanarak imha edilir.

İLAÇ İSTEMİ TALİMATI

AMAÇ: 
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İlaç istemleri ile ilgili kuralların belirlenmesi.
KAPSAM:
İlaç istemi yapılan tüm birimler.
KISALTMALAR: 
ÇKYS: Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
HBYS:Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
MKYS:Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi'
FAALİYET AKIŞI:
Eczaneden İlaç Ve Tıbbi Sarf İstemi:

 Servis  hekimleri  tarafından  sabah  vizitesi  sonunda  yazılıp,  imzalanan  ve  kaşelenen  ilaç  orderleri  servis
hemşireleri tarafından hemşire tedavi defteri ve hemşire gözlem formuna yazıldıktan sonra, ilaçlar her hasta
adına ayrı olarak bilgisayara girilir. Tüm girişler tamamlandıktan sonra çıktı alınarak her servis için bir dosya
halinde ilaç taşıma kutusuyla birlikte eczaneye bırakılır.

 Servislerde Tıbbi sarf malzeme istemleri servis stok deposundan günlük harcanan miktar ve yeni ihtiyaçlara
göre haftanın pazartesi ve Perşembe günleri yapılır, istemler otomasyona girildikten sonra çıktı alınarak her
servis için bir dosya halinde ilaç taşıma kutusuyla birlikte eczaneye bırakılır

 Acil,  doğumhane ve ameliyathane gibi hasta adına istemin olmadığı birimlerde ilaç ve malzeme istemleri
haftanın pazartesi ve Perşembe günleri toplu bir şekilde otomasyona girilir  ve çıktısı alınıp imzalandıktan
sonra bir dosya halinde ilaç taşıma kutusuyla birlikte eczaneye bırakılır.

 Birimlerden Narkotik ve Psikotrop ilaç istemleri yapılırken  HBYS üzerinden istem yapılır.Eczane tarafından
yapılan istemin çıktısı  alınır. Sorumlu hemşire ve eczane görevlisi  tarafından imzalanarak teslimi yapılır.
Narkotik ve Psikotrop ilaç  istemlerinin hasta başı  çıkış  fişlerinin  çıktısı  alınır  ve eczanede narkotik teslim
dosyasında saklanır.Depo bazlı  istenen narkotik ve psikotrop ilaçların istemi HBYS üzerinden yapılır.HBYS
üzerinden yapılan istem eczane tarafından kabul edilir.MKYS ye gönderilir.ÇKYS üzerinden taşınır işlem fişinin
çıktısı alınır ve birim sorumlusu ve eczacı tarafından imzalanır.Taşınır işlem fişi eczanede dosyalanır.

 Birimlerden gelen ilaç ve tıbbi sarf istem taşınır fişlerinin bir nüshası yıl boyunca bir dosya içinde eczanede
saklanır ve yıl sonunda arşive teslim edilir.

KISALTMA VE SEMBOLLER

1. KISALTMALAR:

A Ateş
a. …… Arteria …….
A apandisit Akut Apandisit
A Bronşiale Astım Bronşiale
A Bronşit Akut Bronşit
A Gastrit Akut Gastrit
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A placenta Ablotio Placenta
A/P Anterior Posterior
AAA Abdominal Aort Anevrizması
AAM Anestezi Altında Muayene
Abd. Abdominal
Anb “Antibody” (Antikor)
Ab Abort
ABF Aorta Bifemoral
ABİ Aorta Biiliak
ABY Akut Böbrek Yetmezliği
AC / ÖK “Anterior Chamber” (Ön Kamara )
ACA IgG Anti Kardiyolipin G Tipi Antikor
ACA IgM Anti Kardiyolipin M Tipi Antikor
ACE “Angiotensin Converting Enzyme”
ACL / ÖÇB Anterior Cruciate Ligement (Ön Çapraz Bağ)
ACT “Activated clotting time” Aktive edilmiş Pıhtılaşma Zamanı
ACTH Adrenocorticotropic Hormone
AÇT Aldığı Çıkardığı Takip
AD Aort Darlığı
ADA Adenozin Deaminaz
ADBG Ayakta Direkt Batın Grafi
ADH Antidiüretik Hormon
ADTK Araç Dışı Trafik Kazası
AF Atrial Fibrilasyon
AFD Akut Fetal Distress
Afl Atrial Flutter
AFP Alfa-Fetoprotein
Ag Antijen
AGE Akut Gastroenterit
AI Alüminyum
AICD İmplante Edilen Otomatik Kardioversiyon Defibrilasyon Pili
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AIDS
AİTK
Akc 
AKG
AKS 
AKŞ 
AL 
ALA
Alb 
ALL
All. Bronşit
ALP
ALS 
ALT 
AMA
AMI 
AML
amp 
AN 
ANA
ANCA Profili
(c-ANCA, p-ANCA, MPO)
Anti-dsDNA 
Anti Gliadin IgG
Anti Gliadin IgM
Anti Endomisyum IgG
Anti  Endomisyum
IgM ANF
ANP
ANS
ANT
Ant
Anti – HAV IgG
Anti – HAV IgM
Anti – HBc IgG 
Anti – HBc IgM 
Anti – HBe
Anti – HBs 
Anti – HCV
Anti – HDV
Anti – HEV
Anti – LKM

“Acquired Immunodeficiency 
Syndrome” Araç İçi Trafik Kazası
Akciğer
Arter Kan Gazı
Akut Koroner Sendrom
Açlık Kan Şekeri 
Anterolateral 
Aminolevulinik Asit 
Albümin
Akut Lenfoit Lösemi
Alerjik Bronşit 
Alkalen Fosfotaz
Amiyotrofik Lateral Skleroz
Serum Glutamik Piruvik 
Transaminaz Anti Mitokondriyal 
Antikor
Akut Miyokard Enfarktüsü
Akut Miyoloblastik Lösemi
Ampul
Anorexia Nervosa 
Anti Nükleer Antikor
“Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies” (Cytoplasmic 
ANCA, Perinuclear ANCA, Myeloperoxidase)
çift sarmallı DNA antikoru
Gliadin İmmunglobulin G Tipi Antikor 
Gliadin İmmunglobulin M Tipi Antikor 
Endomisyum İmmunglobulin G Tipi Antikor
Endomisyum İmmunglobulin M Tipi Antikor
Atriyal Natriüretik Faktör
Atriyal Natriüretik Peptid
Ateş-Nabız-Solunum 
Ateş-Nabız-Tansiyon 
Anterior
Hepatit A Virüsüne Karşı İmmunglobulin G Tipi Antikor 
Hepatit A Virüsüne Karşı İmmunglobulin M Tipi Antikor 
Hepatit B c antijenine Karşı İmmunglobulin G Tipi Antikor 
Hepatit B c antijenine Karşı İmmunglobulin M Tipi Antikor 
Hepatit B e Antijenine Karşı Antikor
Hepatit B Yüzey Antijenine Karşı Antikor
Hepatit C Virüsüne Karşı Antikor
Hepatit D Virüsüne Karşı Antikor 
Hepatit E Virüsüne Karşı Antikor 
Karaciğer Böbrek Mikrozomal Antikor
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Anti – M 
Anti – TG 
Anti – TPO
Ao
AoK 
AOM
AoS 
APCA 
APGAR
App 
aPTT

APLT 
APVT 
AR 
ARA 
ARA-C
ARDS
A.Rej
ARIF
AS 
ASA
ASA I,-II,-III,-IV,-V

ASD 
ASENK
ASKH 
ASMA 
ASO 
AST 
ASY 
ASYE 
AT 
ATF 
ATG 
ATP
Atr 
AV 
AVM 
AVR 
AVSD
A-VDO2

Tiroid Mikrozomal Antikor 
Tiroglobulin Antikorları 
Tiroid Peroksidaz Antikorları
Aort
Aort Kapak
Akut Otitis Media
Aort Stenozu
Parietal Hücre Antikoru
“American Pediatric Gross Assessment Record”
Aplanasyon ile
“Activated Partial Tromboplastine Time” (Aktive Parsiyel 
Tromboplastin Zamanı)
Aferez Trombosit
Anormal Pulmoner Venöz Dönüş
Anterior Rezeksiyon
Akut Romatizmal Ateş
Cytarabin
“Adult Respiratory Distress Syndrome”
Akut Rejeksiyon
Açık Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon
Anne Sütü
Asetil salisilik Asit
Amerikan Anesteziyoloji Derneği Fiziksel Durum Sınıflaması,
1.2.3.4.5
Atriyal Septal Defekt
Asenkronize
Aterosklerotik Kalp Hastalıkları 
“Anti Smooth Muscle Antibody”
Antistreptolizin O-Antijeni
“Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase”
Akut Solunum Yetmezliği
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
Atriyal Taşikardi
Anterior Talo Fibular Bağ
Antitimik Globulin 
Adenozin Trifosfat 
Atriyal, atrium 
Atrioventriküler
Arteria Venöz Malformasyonu 
Aort Kapak Replasmanı 
Atriyoventriküler Septal Defekt
Arteriyal – Venöz O2 Farkı
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AY
B

B/Bas 
B-ALL
BA
Bac 
BAL 
BASO
BCCa
BCG 
BDH 
BDT 
BE
BEETİNG Heart ByPass
Behçet H
BFT 
BH 
BIPAP

BK / Lok / Leu 
BKİ
blt
BMI / VKİ
BN
BNP
BOS
BPH
BS
BSA / VYA 
BT / CT 
BUN
Bx 
BY
βHCG / BHCG
C

°C
C – PEPTİT

C pneumoniae IgG

C pneumoniae IgM

Aort Yetmezliği

Bazofil
Bifenotipik Akut Lenfoblastik Lösemi
Biyokimyasal Abort
Bakteriyel 
Bronkoalveolar lavaj
Bazofil Sayısı
Bazal Hücreli Karsinom 
“Basille Calmette Guerin” 
Beyin Damar Hastalığı 
Beklenen Doğum Tarihi 
“Base Excess” (Baz Açığı)
Çalışan Kalpte Koroner Arter 
Baypas Behçet Hastalığı
Böbrek Fonksiyon Testleri
Barsak Hareketleri
“Biphasıc Positive Airway Pressure” ( bifazik pozitif havayolu
basıncı)
Beyaz Küre
Beden Kitle İndeksi 
Bilateral, her iki taraf
“Body Mass Index” (Vücut Kitle İndeksi)
“Bulimia Nervosa”
“Brain Natriuretic Peptide”
Beyin Omurilik Sıvısı 
Benign Prostat Hipertrofisi
Barsak Sesleri
“Body Surface Area” (Vücut Yüzey Alanı) 
Bilgisayarlı Tomografi / “Computed Tomografi” 
“Blood Urea Nitrogen”
Biyopsi
Böbrek Yetmezliği
“Human Chorionic Gonadotropin” / Gebelik Testi

“Celsius Degree” (Derece)
İnsülin C – Peptit; CPR; Connecting Pertide; C – Peptit
Reaktivitesi
Chlamydia pneumoniae’ye karşı Gelişen immunglobulin G tipi
antikor
Chlamydia pneumoniae’ya karşı gelişen immunglobulin M tipi
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C trachomatis Ag
C–14
C1–6
C3c
C4
Ca
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4

Ca++ 

CA125
CABG
cAMP
caps 
CBF 
CDH 
CEA 
cGMP 
CH 
CHCM

CI 
CK
CK-MB
cl- 
cm3
CMV – DNA
(Kantitatif PCR)
CMV
CMV IgG
CMV IgG Avidite

CMV IgM
CHO
CO 
COX–1
COX–2
Cp 
CPAP
CPB / KPB

antikor
Chlamydia trahomatis antijeni
Carbon–14
Servikal Vertebra 1-6
Kompleman 3c 
Kompleman 4 
Kanser
Kanser Antijen 15-3
Kanser Antijen 19-9; “Tumor Associated Glicoprotein 72” 
Kanser antijen 72-4; TAG 72; “Tumor Associated Glicoprotein
72”
Kalsiyum
Kanser Antijen 125
Coronary Artery Bypass Graft 
“Cyclic Adenosine Monophosphate”
Kapsül
“Cerebral Blood Flow” (Beyin Kan Akımı) 
Servikal Disk Hernisi
Karsinoembriyonik Antijen
“Cyclic Guanosine Monophosphate”
“Cellular Hemoglobin Content” (Hücresel Hemoglobin İçeriği) 
“Corpuscular Hemoglobin Concentration Mean” (Hücresel 
Hemoglobin Konsantrasyonu Ortalaması)
“Cardiac Index”
Kreatin Kinaz
Kreatinin Kinaz Miyokard Bundle Fraksiyonu
Klor
Santimetreküp
Cytomegalovirus DNA’sı (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)

Cytomegalovirus
Cytomegalovirus’e karşı immunglobulin G tipi antikor 
Cytomegalovirus’e karşı immunglobulin G tipi antikorların 
aviditesi
Cytomegalovirus’e karşı immunglobulin M tipi antikor
Karbonhidrat
“Cardiac Output” (Kalp debisi) 
“Cyclooxygenasa–1” 
“Cyclooxygenasa–2”
Seruloplazmin
“Continuous Positive Airway Pressure” 
“Cardiopulmonary Baypas” (Kardiyopulmoner Baypas)
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CPK
CPP
Cr 
CRP 
CTS 
CSA 
CVAH
CAVHD 
CAVHF 
CVP 
CVVHD 
CVVHDF
CVVHF 
CX
Cx
Cx OM -1, -2, -3,
Cx PL
C/S

D 1-2-3
D – DİMER
D Bil
D coombs
DA 
DAKŞ 
DBKT 
DBT 
DEHB 
DGO 
DGS
DHEA SO4
DHSA
DIC
Dİ 
DİF
DİK / DIC
DİLV
DİP 
DİRV
DJ
dk

Kreatinin Fosfokinaz
“Cerebral Perfusion Pressure” (Serebral perfüzyon basıncı) 
Küretaj
C Reaktif Protein 
Karpal Tünel Sendromu
Siklosporin
Kostovertebral Açı Hassasiyeti 
Continue Arterie Venöz Hemodiyaliz 
Continue Arterie Venöz Hemofiltrasyon
“Central Venous Pressure” (Santral Venöz Basınç) 
Continue Venö Venöz Hemodiyaliz
Continue Venö Venöz Hemodiafiltrasyon
Continue Venö Venöz Hemofiltrasyon 
Serviks
Sirkumfleks Koroner Arter
Sirkumfleks obtus marjinal koroner arter 1, 2, 3,
Sirkumfleks Postolateral koroner arter
Cesarean section
D

Diagonal Koroner Arter 1-2-3
Fibrin Yıkım Ürünleri
Direkt Bilirubin
Direct Coombs 
Doğum Ağırlığı
Damar Yolu Açık Kalacak Şekilde
Düzgün Bacak Kaldırma Testi 
Difteri-Boğmaca-TetanozAşısı
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dış Genital Organlar
Di George Sendromu 
Dehidroepiandrosteron Sülfat
Derin Hipotermik Sirkulatuar Arrest 
Dissemine İntravasküler Koagülopati
Diyabetes İnsipitus
Distal İnterfalangeal
Dissemine İntravasküler Koagülasyon
Çift Girişli Sol Ventrikül
Distal İnterfalangial Eklem
Çift Girişli Sağ Ventrikül 
Double J Stent
Dakika
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DKA 
DKÇ 
DKY 
DKMP
DM 
DMSA
DOLV
DORV
DR 
DSA 
DSS 
DTPA 
DTR 
DÜS 
DÜSG 
DVT
Dx 
DYB
E

5-FU
E
E2 
E3 
EA 
EAA
EBV
EBV EBNA
EBV VCA 
EC
ECMO
ECZ 
ED 
EDT 
EEG
EFx
EF
Eff 
EGO
EHL
EHU
EKE

Diyabetik Keto Asidoz
Doğumsal Kalça Çıkığı
Dış Kulak Yolu
Dilate Kardiyomiyopati
Diyabetes Mellitus
Böbrek Parankim Sintigrafisinin
“Double Outlet Left Ventricule” (Çift Çıkımlı Sol Ventrikül) 
“Double Outlet Right Ventricule” (Çift Çıkımlı Sağ Ventrikül)
Diyabetik Retinopati
“Digital Substraction Angiography”
Dakika Solunum Sayısı
Dinamik Perfüzyon 
Sintigrafisinin Derin Tendon 
Refleksi
Direkt Üriner Sistem
Direkt Üriner Sistem Grafisi
Derin Ven Trombozu 
Dekstroz
Dış Yan Bağ, “Lateral Collateral Ligament, LCL”

5-Florouracil
Erkek 
Estradiol 
Estriol
Epidural Anestezi 
Epidural Anestezi Altında
Epstein – Barr Virüs
Epstein – Barr Virüs Nükleer Antijen Antikoru
Epstein – Barr Virüs Viral Kapsid Antijen 
Asetilkolinesteraz
Ekstrakorporal Membran Oksijenasyon
Eczane
Erektil Disfonksiyon 
Erken Doğum Tehtidi
Elektroensefalografi 
Eksternal Fiksatör 
Ejeksiyon Fraksiyonu
Efervesan
Eksternal Genital Organlar 
Ekstansör Hallucis Longus 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Enfeksiyon Kontrol Ekibi
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EKG
EKH
Ekinokok İHA
EKK
EKO
EKT 
EMG
EMR
EN 
ENF
End 
ENT
Eo 
Eos 
EP 
EPO 
ERCP
ES 
ESBL 
ESC 
ESR 
ESWL
ET
ETCO2

ETT 
EVDS 
EX
Ext
Ext Rot
F

F
f
F LEIDEN
FA
Fako 
Fakof 
Fakolazer
FDP
Fe 
FG
FESC / FESS

Elektrokardiyogram
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Ekinokok İndirekt Hemaglütinasyon Testi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
Ekokardiyografi
Elektro Konvulsif Tedavi
Elektromiyografi
Erken Membran Rüptürü
Enteral Nutrisyon 
Enfeksiyon 
Endometrium 
Entübasyon
Eozinofil Sayısı
Eozinofil
Uyarılmış Yanıt
Eritropoietin
Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi
Eritrosit Suspansiyonu
Extended Spectrum Beta Laktam Direnci
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Eritrosit Sedimantasyon Hızı 
Ekstrakorporal Şok Dalga Taş Kırma 
Endotrakeal
“End Tidal” Karbondioksit
Endotrakeal tüp
Eksternal Ventriküler Drenaj Sistemi (seti) 
Exitus
Extansiyon 
External Rotasyon

Faktör 
frekans 
Faktör Leiden
Faradik Akım
Fakoemülsifikasyon
Fakofragmantasyon
Fakolazer
“Fibrin Degradiation Products” (Fibrin Yıkım Ürünleri) 
Demir
Ferriman Gallwey (Hirşutizm skorlaması)
Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi / Fonksiyonel
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FEF25, 50, 75,
25-75
FEV1

FEV1/FVC
FISH
FiO2

FLACC
FLK
Flex 
FM 
FMF 
FMS 
FOB 
FOH 
FSGS
FSH 
FT 
FTR 
FTSG
FVC 
G

g 
G
G6FDH
GA 
GAA 
GAD 
GBM 
GBS 
GCSF 
GD 
GDT 
GE 
GEA 
GES 
GGK 
GgKL 
GGT 
GH

endoskopik sinüs “surgery”
“Forced expiratuar flow , first %25, %50, %75, 25-75”

“Forced expiratuar volume in first second” (1. Saniyede Zorlu 
Ekspirasyon Volümü)
1. Saniyede Zorlu Ekspirasyon Volümünün FVC’ ye 
Oranı Fluoresan İn Situ Hibridizasyon
“Fraction inspired Oxygen” (İnspire Edilen Oksijen
Fraksiyonu)
Yüz, Bacaklar, Aktivite, Ağlama, Teselli
Flakon
Fleksiyon 
Fizik Muayene
“Familial Meditarrenean Fever” (ailevi akdeniz ateşi) 
Fibromiyalji Sendromu
Fiberoptik Bronkoskopi
Fonksiyonel Ovaryan Hiperandrojenizm
Fokal Segmental Glomeruloskleroz 
Follikül Stimulan Hormon
Fototerapi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
“Full Thickness Skin Graft” (tam kat deri grefti) 
“Forced vital capacity” (Zorlu Vital Kapasite)

Gram 
Gebelik
Glikoz–6- Fosfat Dehidrogenaz
Genel Anestezi
Genel Anestezi Altında 
Genel Anksiyete Bozukluğu
Glioblastoma Multiforme 
Guillain Barre Sendromu
Granülosit Koloni Stimülan Faktör
Genel Durum
Genel Durum Takibi
Gastroenterit 
Gastroepiploik Arter
Gastroenterostomi 
Gaitada Gizli Kan
Gaz Geçirgen Kontakt Lens
Gama Glutamat Transferaz 
Growth Hormon
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Gİ 
GİB
GİS
GİSK 
GKB 
GKS 
GLP-1
GM 
GnRH
GOA 
GÖR
GÖRH / GERD
Gr
Gran / GRA
GÜ
GÜS 
GVHD
H

5 – HIAA
5-HT
h
H Alb
H gravidarum
H/S
HA 
HAQ

Hast 
HAV
Hb/Hgb
HbA1C
HEM
HbeAg
HbsAg
HBV
HBV  –  DNA  (Kantitatif
PCR) HBYS
hCG
HCL
HCO3

HCV-RNA
(Kantitatif PCR)

Gastrointestinal
Göz İçi Basıncı
Gastrointestinal Sistem 
Gastrointestinal Sistem Kanaması
Günlük Kan Balansı
Glasgow Koma Skalası 
Glukagon-like peptide -1
Gaita Mikroskopisi
“Gonadotropin Releasing Hormone”
Generalize Osteoartrit 
Gastroözefagial Reflü 
Gastroözofageal Reflü Hastalığı 
“Grade”
Granulosit 
Genitoüriner
Genito Üriner Sistem
“Graft Versus Host Disease”

5 – Hidroksiindolasetik Asit 
Serotonin (5-Hidroksitriptamin)
“hour” (saat)
Human Albümin 
Hiperemezis Gravidarum
Histereskopi
Hyaluronik Asid
“Health Assessment Questionnaire” “Sağlık değerlendirme 
sorgusu –anketi”
Hastalık
Hepatit-A virusu
Hemoglobin 
Hemoglobin A1c
Hemşire
Hepatit B e Antijeni 
Hepatit B Yüzey Antigeni
Hepatit B Virüsü
Hepatit B Virüs DNS’ sı (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 
“Human Chorionic Gonadotropin”
“Hairly-Cell” Lösemi
Bikarbonat
Hepatit C Virüs RNA’sı (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)
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HCT
HCV
Hcy 
HD 
HDL
HDV
HELİCOBACTER
Helicobacter lgG

Helicobacter lgM

Herpes lgG
Herpes lgM
HF
Hg
HIV – RNA (Kantitatif PCR)

HIV Ag/Ab
HİB
HK 
HKMP
HL
hl 
HLA
HOCM / HOKMP
HP
HPLT
HPV
HPV-PCR
HR 
HRCT
HS 
HSG 
HSM 
HSP 
HSS 
HSV 
HT 
HTLV
HTO / YTO
HTR / HT Ret
HV

Hematokrit 
Hepatit C Virüsü
Homosistein 
Hemodiyaliz
Yüksek Dansiteli Lipoprotein
Delta Hepatit
Helicobacter Pylori
Helicobacter pylori’ye karşı gelişen immunglobulin G tipi
antikor
Helicobacter pylori’ye karşı gelişen immunglobulin M tipi
antikor
Herpes simplex virüse karşı immunglobulin G tipi antikor
Herpes simplex virüse karşı immunglobulin M tipi antikor
Hipofarinks
Civa
“Human Immunodeficiency Virus” RNA’ sı (Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu)
“Human Immunodeficiency Virus” antijen/antikor
Hemofilus İnfluenza Tip B Aşısı
Hemokültür
Hipertrofik Kardiyomiyopati
Hodgkin Lenfoma 
Hiperlipidemi
“Human Leukocyte Antigen” 
Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati
Hemoperfüzyon
Havuzlanmış trombosit 
Human Papilloma Virüs
Human Papilloma Virüs Polimeraz Zincir Reaksiyonu
“Heart Rate” (Kalp Hızı)
“High Resolution Computed Tomography”
Hidrosalpenks
Histero Salpingo Grafi 
Hepatosplenomegali 
“Heat Schock Protein” 
Hasta Sinüs Sendromu 
Herpes Simplex Virüsü
Hipertansiyon
“Human T-Cell Lymphotrophic Virüs”
Yüksek Tibial Osteotomi
Hipertansif Retinopati
Halluks Valgus
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I-İ

I İyot
ICD–10 “International Classification of Diseases-10th Revision”

Uluslar arası Hastalık Kodları 10. Versiyon
ICP “Intracranial Pressure” (kranium içi basınç)
IBD İnsüline Bağımlı Diyabet
IFN Interferon
Ig Immunglobulin
IgA Immunglobulin A
IGB Intragastrik Balon
IgD Immunglobulin D
IgE Immunglobulin E
IGF–1 “İnsulin Like Growth Factor–1”
IGFBP “İnsulin Like Growth Factor Binding Protein”
IgG Immunglobulin G
lgG alt grupları Immunglobulin G alt grupları (lgG1, lgG2, lgG3, IgG4)
(lgG1, lgG2, lgG3, IgG4)
IL İnterlökin
IMA İnternal Mamarian Arter
INF İnfüzyon
Inf Inferior
INR “International Normalized Ratio”
IOL Intra Oküler Lens (Göz İçi Mercek)
IOP Intra Oküler Pressure (Göz İçi Basıncı)
IPPV “Intermittant Positive Pressure Ventilation”
IQ “Intelligence Quotient”
IR Infrared
IUGR İntrauterin Gelişme Geriliği
IV İntravenöz
IVC Inferior Vena Cava
IVF In vitro Fertilization
IVH Intraventriküler Kanama
IVP Intravenöz Pyelografi
IVUS İntravasküler Ultrasonografi
İ Bil İndirek Bilirubin
İ/A İrrigasyon/Aspirasyon
İABP Intra Aortik Balon Pompası
İBH İnflamatuar Barsak Hastalığı
İBS İrritabl Barsak Sendromu
İç rot İç rotasyon
İF İnterfalangeal
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İHA 
İHSS
İİAB
İİAS
İK 
İR 
İKA 
İKH
İKKE
İM / im 
İnt. Rot.
İTP 
İYE 
İYD
J

JRA 
JTKN
K

17 – KS
K
K/GİL

K+ 

KAA
Kabakulak lgM
KAG
KAH
Kard Şok
KB
KBB
KBT
KBY
KC
Kcal 
KCFT 
KCS 
KCY 
KVCYBÜ
KDD 
KDS 
KDT
KE

İndirekt Hemaglütinasyon Testi 
İdiopatik Hipertrofik Subaortik Stenoz
İnce İğne Aspirasyon Biopsisi
İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
İdrar Kültürü
İnsülin Direnci 
İnterkostal Aralık 
İskemik Kalp Hastalığı
İntra Kapsüler Katarakt 
Ekstraksiyonu İntramüsküler
İnternal Rotasyon
İdiyopatik Trombositopenik Purpura
İdrar Yolu Enfeksiyonu
İleri Yaşam Desteği

Juvenil Romatoid Artrit 
Jeneralize Tonik Klonik Nöbet

17 – Ketosteroidler
Kadın
Katlanır Göz İçi Lensi
Potasyum
Koltuk Altı Ateş
Kabakulak Virüsüne Karşı İmmunglobulin M Tipi Antikor
Koroner Anjiyografi
Koroner Arter Hastalığı
Kardiyojenik Şok
Kan Basıncı
Kulak Burun Boğaz 
Künt Batın Travması
Kronik Böbrek Yetmezliği
Karaciğer
Kilokalori
Karaciğer Fonksiyon Testleri
Karaciğer Sirozu
Karaciğer Yetmezliği
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
Kısa Dalga Diatermi
Kadın Doğum Servisi 
Kognitif Davranışçı Terapi
Karotis Endarterektomi
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kg 
KGr
KI/GİL
Kızamık lgG
Kızamık
lgM Kİ
Kİ asp 
KİAB 
KİBAS
KİT 
KK 
KKG
KKK / MMR 
KKS
KKY 
KLL 
KM 
KML 
KMML
KOAH 
KOK 
KOM
Konj
KP 
KPB
KPR
KR
Kr 
Kr.Rej
Kreat 
KREF 
KRİF

Krist 
Kriyo 
Ks/GİL
KŞ
KT 
KTA
KTO
KUP
KV

Kilogram 
Kan Grubu
Kapsüliçi Göziçi Lensi
Kızamık Virüsüne Karşı Immunglobulin G Tipi Antikor
Kızamık Virüsüne Karşı Immunglobulin M Tipi Antikor
Kemik İliği
Kemik İliği Aspirasyonu
Kemik İliği Aspirasyon Biyopsisi
Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu 
Kemik İliği Transplantasyonu 
Kros klemp
Kapiller Kan Gazı
Kızamık Kızamıkçık Kabakulak Aşısı
“Keratokonjuctivitis Sicca”
Konjestif Kalp Yetersizliği
Kronik Lenfositik Lösemi 
Kondromalazi
Kronik Miyeloid Lösemi
Kronik Miyelomonositik Lösemi 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Kombine Oral Kontraseptif
Kronik Otit Media
Konjenital 
Kondropati
Kardiyopulmoner Baypas 
Kardiyopulmoner Resusitasyon
Kapalı Redüksiyon
Kronik
Kronik Rejeksiyon
Kreatinin
Kapalı Redüksiyon Eksternal Fiksasyon
Kapalı Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon (Perkütan
Fiksasyonlar Dahil)
Kristaloid 
Kriyopresipitat
Katlanır Silikon Göziçi Lensi
Kan Şekeri
Kemoterapi 
Kalp Tepe Atımı
Kardiyotorasik Oran 
Klinik Uyum Programı
Kardiyoversiyon
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KVAH
KVC 
KVS 
KY 
KYBÜ
KYS 
KZ
L

L
l
L / dk
L/S 
L/T 
LA 
LA 
LAA
lab 
LAD
LAH
LAP
Lat 
LBBB
LCL 
LCC 
LDH 
LDL
L-DOPA
LE HÜCRESİ
Lenf
Leu 
LFK
LH 
LI 
LIS
Li 
LİMA
LMA
LMC /LMCA
Lmen 
LMS 
LMWH
LP

Kosta Vertebral Açı Hassasiyeti
Kardiovasküler Cerrahi
Kardiyovasküler Sistem
Kalp Yetmezliği
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
Kronik Yorgunluk Sendromu 
Kanama Zamanı

Left (sol)
litre
Litre / Dakika 
Laparoskopi 
Laparotomi 
Lokal Anestezi
“Left atrium-atrial” (Sol Atriyum-atriyal)
Lokal Anestezi Altında
Laboratuar
Sol Anteriyor Desending Arter (Sol Ön İnen Arter)
Left Anterior Hemiblok
Lenfadenopati
Lateral (Dış)
“Left Bundle Branch Block” (Sol Dal Bloğu)
Dış Yan Bağ
Sol koroner yaprakçık (aort kapak yaprakları)
Laktat Dehidrogenaz
“Low Density Lipoprotein” (düşük dansiteli 
lipoprotein) “L-Dihidroxyphenylalanine”
Lupus Erythematosus Hücre Testi
Lenfosit
Lökosit
Lateral Femoral Kondil
Lüzüm Halinde
Lazer İridektomi
Lateral – İnternal Sfinkterotomi
Lityum
Sol İnternal Meme Arteri
“Laryngeal Mask Airway” (Laringeal Maske)
Sol Ana Koroner / sol ana koroner arter 
Lateral Menisküs
Lokomotor Sistem
Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin
Lomber Ponksiyon
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LPH 
LS 
LV 
LVAD
LVH 
LVOT
LYM
Lyme lgG
Lyme
lgM M

M
m

m2

m
m
MAA
MAC
MAG
Max 
MAO-I
MAP 
MAS 
MBDH
MCA
mcg 
MCH 
MCHC
mCi
MCL / İYB 
MCP
MCV
MD 
MDD
MDE
MDS
Med 
MEN
Mens
MEP
Met 
MF 
MFK
mg

Left Posterior Hemiblock
Lomber Spondiloz
Sol Ventrikül
Sol Ventrikül mekanik destek cihazı
“Left Ventricular Hypertrophy” (Sol Ventrikül Hipertrofisi) 
Sol Ventrikül Çıkış Yolu
Lenfosit Sayısı
Lyme etkenine karşı gelişen immunglobulin G tipi antikor 
Lyme etkenine karşı gelişen immunglobulin M tipi antikor

mega 
metre 
metrekare
Malign Melanom
Makro Agregated Albumin 
Minimal Alveolar Konsantrasyon
Miadında Ağrılı Gebe 
Maksimum
Monoamin Oksidaz İnhibitörü
“Mean Arterial Pressure” (ortalama arter basıncı) 
Mekonyum Aspirasyon Sendromu
Miks Bağ Doku Hastalığı
“Middle Cerebral Artery”
Mikrogram
“Mean Corpuscular Hemoglobin”
“Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration” 
“miliCurie”
Medial Collateral Ligament (İç Yan Bağ)
Metakarpofarangiyal
“Mean Corpuscular Volume”
Mitral Darlık
Mikro Dalga Diyatermi 
Majör Depresif Epizod 
Miyelodisplastik Sendrom
Medial (İç)
Multipl Endokrin Neoplazi
Menstrüasyon
Medyan Epizyotomi
Metastaz
Mukozis Fungoides 
Medial Femoral Kondil
Miligram
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MG 

Mg++

Mgb 
MHC 
MI 
MIB 
MIBG
MİC
mCi 
Microtese
MİDCAB
MİKKE 
MKA 
MKF
ml 
MLS 
MM 
MMM 
MMN 
MMPI
MNG 
MNH 
MOF 
MON 
MP 
MPGN
MPS 
MPV 
MR
mR / h
MRBD
MRG 
MRI 
MRM 
MRSA
MS
MS / MD 
MSH
MSK. BİPAP
MSK. CPAP 
MSS
MSSA

Myastenia Graves
Magnezyum 
Miyoglobin
“Major Histocompatibility Complex” 
Miyokard Infarktüsü
Meningeal Irritasyon Belirtisi / Bulgusu
“Metiliyodobenzil Guanidin” 
“Minimum İnhibitory Concentration” 
Mili Küri
Microdiseksion TESE
Minimal İnvaziv Direk Koroner Baypas
Mini Kesili Ekstra Kapsüler Katarakt Ekstraksiyonu
Meme Koruyucu Ameliyat
Metakarpofalangeal
Mililitre
Mikro Laringeal Surgery
Multiple Myelom
Miyeloid Metaplazili Miyeloskleroz
Multifokal Motor Nöropati
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Multinodüler Guatr
Motor Nöron Hastalığı
“Multi Organ Failure” (Çoklu Organ Yetmezliği) 
Monosit
Metokarpofalangial Eklem 
Membranoproliferatif Glomerulonefrit
Myokard Perfüzyon Sintigrafisi 
Ortalama Trombosit Hacmi
Manyetik Rezonans
“Mili Roentgen / Hour” (miliRöntgen / saat)
Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu 
Manyetik Rezonans Görüntüleme 
“Magnetic Resonance Imaging”
Modifiye Radikal Mastektomi
Metisilin dirençli Staphylococcus aureus
Multiple Skleroz
Mitral Stenozu / mitral darlığı (Kardiyoloji)
Melanosit Stimülan Hormon
MASKE BİPAP(maske ile bifazik pozitif hava yolu basıncı) 
MASKE CPAP(maske ile continuous positive airvay pressure)
Merkezi Sinir Sistemi
Metisilin duyarlı S aureus
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MTF 
MTX 
MUGA
Multiplex PCR-Solunum 
Multiplex PCR-Menenjit 
Multiplex PCR-Gastroenterit
MV / MK
MVP
MVR
MVV

MX
MY
N

N
N CPAP
n. …..
N0, N1, N2, N3
N2O
Na+ 
NaHCO3
NB
NBF
NBT
NCC
NDS
NEA
NEC /NEK
Neut
NF 
NG 
NGS
NH3
NHL
NIDDM
NIPS 
NİKB 
NK 
NMS 
NN
NO 
NO2

Metatarsofalangeal 
Methotrexate 
Multigated Blood Pool
Multiplex Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Solunum Paneli 
Multiplex Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Menenjit Paneli 
Multiplex Polimeraz Zincir Reaksiyonu- Gastroenterit Paneli
“Mitral Valve” (Mitral Kapak)
Mitral kapak prolapsusu 
Mitral Kapak Replasmanı
“Maximal Voluntary Ventilation” (Maksimum İstemli
Ventilasyon)
Mediflex
Mitral Yetmezliği

Normal
Nazal Cpap Desteği
….. Siniri
Lenf Nodu Evresi
Azotprotoksit 
Sodyum
Sodyum Bikarbonat
Nabız
Normal Boğaz Florası
“Nitroblue Tetrazolium”
Nonkoroner yaprakçık (aort kapak yaprakları)
Nabız Dakika Sayısı
Nabızsız Elektrisel 
Aktivite Nekrotizan 
Enterokolit Nötrofil Sayısı
Nazofarenks
Nazogastrik 
Nazogastrik sonda
Amonyak
Non-Hodgkin Lenfoma 
İnsülinden Bağımsız DM
Yenidoğan Bebek Ağrı Ölçeği
Non-invaziv kan basıncı 
“Naturel Killer” 
Nöromüsküler Sistem 
Neonatal
Nitrik Oksit 
Nitrik Dioksit
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NOS
Nötro 
NPH 
NR 
NRT 
NS 
NSAİİ
NSD 
NSE 
NST 
NSVD
NŞ 
NTD 
NTG 
NVD 
NVİ 
NVR

O/K
OA
Obs 
OAD 
OC / OK
OCT
OD / od
OF
oft 
OGA 
OGS 
OGTT
OH 
OHSS
Oİ 
OK 
OKB
OKKB
OKS 
OLV
OM 1, -2,-3
ON
Op
Op. Dr.

Nitrik Oksit Sentetaz
Nötrofil
Orta Etkili İnsülin 
Normal Responder
Nikotin Replasman Tedavisi
Nefrotik Sendrom
Nonsteroidal Antiinflamatuar 
İlaç Normal Spontan Doğum
Nöron Spesifik 
Enolaz Non-Stres Test
Normal Spontan Vaginal Doğum
Nöroşirurji (Beyin Cerrahi) 
Nöral Tüp Defekti
Nitrogliserin
Normal Vajinal Doğum 
İriste Neovaskülarizasyon
Retinada Neovaskülarizasyon
O-Ö

Ön Kamara
Osteoartroz
Obstetrik
Oral antidiyabetik
“Oral Contraceptive” (Oral Kontraseptif) 
Oksitosin Stres Testi
Sağ göz 
Orofarenks
Oftalmoskopi (Göz Dibi Muayenesi) 
Otomatik Görme Alanı
Orogastrik Sonda
Oral Glukoz Tolerans Testi
Okular Hipertansiyon
Ovaryan Hiper Stimülasyon Sendromu 
Ovulasyon İndüksiyonu
Oral Kavite
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
Oral Kontraseptif
“One Lung Ventilation” (Tek Akciğer Ventilasyonu)
Obtus Marginal koroner 1, -2, -3 dallar
Optik Nörit 
Operasyon 
Operatör Doktor
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OPAB 
OPCABG
Oph 
OPU 
OR 
OS 
OSAS
OTE 
OU 
OY
Ö/KGİL
ÖAO
ÖF 
ÖGD
ÖKK
ÖKKKR
ÖKR
ÖLÇ

P
P Atrezi 
P Diyaliz
P previa 
P.A.

P++

P+P+ 
PA AC
PAB 
PaCO2

PACS 
PADB 
PAF 
PAH 
PAI–1 
PAK 
PAN 
PaO2

Parvovirus IgG
Parvovirus IgM
PAS
PASB
PAT

Ortalama Pulmoner Arter Basıncı
“Off-Pump” Koroner Arter Baypas Greftleme 
Oküler
“Oosit Pick-up” (Yumurta Toplama)
Otorefraktometrik Refraksiyon
Sol Göz
Obstrüktif Sleep Apne Sendromu
Orotrakeal entübasyon
Sağ ve Sol Göz 
Omurilik Yaralanması
Ön Kamara Göz İçi Lens
Ön – Arka Onarım
Ön Fontanel 
Özofagogastroduodenoskopi
Ön Kamara Koruyucusu
Ön Kesintisiz Kenarlı Kapsiloreksis 
Kapsüloreksis
Ölçek
P

Partum 
Pulmoner Atrezi
Periton Diyalizi 
Placenta Previa 
Posteroanterior 
Fosfor
Persepsiyon+ Projeksiyon+
Postero-anterior Akciğer Grafisi (Ön Arka AC Grafisi) 
Pulmoner Arter Basıncı
Parsiyel Arteriyel Karbondioksit Basıncı
“Picture Archiving and Communication Systems” 
Pulmoner Arter Diyastolik Basınç
Paroksismal Atriyal Fibrilasyon 
Periferik Arter Hastalığı 
Plasminogen Activator Inhibitor–1
Pulmoner Arter Kateteri 
Poliarteritis Nodosa
Parsiyel Arteriyel Oksijen Basıncı
Parvovirüs’e Karşı İmmunglobulin G Tipi Antikor
Parvovirüs’e Karşı İmmunglobulin M Tipi Antikor
Periyodik Asid Shift
Pulmoner  Arter  Sistolik
Basınç Paroksismal Atriyal
Taşikardi

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 28 / 279



Pb
PB
PB-AG
PBB 
PC
pca 
PCA
PCL / AÇB
PCNL 
PCO
PcomA
PCOS 
PCR 
PCT 
PCV 
PCWP

PD 
PDA 
PDH 
PDR 
PDW
PE 
PED
PEDYBÜ
PEEP

PEF 
PEG 
PEK 
PEKKE
PEM 
PEMR
Per 
PES 
PESA
PET 
PEV 
PF 
PGE1
PGT
Ph

Kurşun
Panik Bozukluk
Panik Bozukluk, Agorafobi ile birlikte olan
“Polar Body” Biyopsisi
“Posterior Chamber” (Arka Kamara)
“Patient Controlled Analgesia” (Hasta Kontrollü Analjezi) 
“Posterior Cerebral Artery”
Posterior Cruciate Ligament (Arka Çapraz Bağ) 
Perkütan Nefrolitotomi
Poli Kistik Over
“Posterior Communicating Artery”
Polikistik Over Sendromu 
“Polimerase Chain Reaction”
Postcoital Test
“Pressure Controlled Ventilation”
“Pulmonary Capillary Wedge Pressure” (Pulmoner Kapiller 
Kama Basıncı)
Pulmoner Darlık
Patent Duktus Arteriosus 
Periferik Damar Hastalığı 
Proliferatif Diyabetik Retinopati
Trombosit Dağılım Genişliği 
Pulmoner Emboli
Pediatri
Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi
“Positive End Expiratory Pressure” (Pozitif Ekspirium Sonu 
Basıncı)
“Peak Expiratory Flow” (Tepe Akım Hızı) 
Perkütan Endoskopik Gastrostomi
Punktat ornerumyal Keratit
Planlı Ekstra Kapsüler Katarakt Ekstraksiyonu 
Protein Enerji Malnutrisyonu
Preterm Erken Membran Rüptürü
Persentil
Psödoeksfoliasyon Sendromu
Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu 
Pozitron Emisyon Tomografi
Pes Ekinovarus 
Plazmaferez 
Prostaglandin E1
Preimplantasyon Genetik Tanı
Philadelphia

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 29 / 279



pH 
pHa 
PHVR
PI 
PICA 
PICC 
PID 
PIE
PıgAD
PIN 
PIP 
PIPS 
PİF 
PK 
PKG 
PKU 
PL 
PLT 
PM 
PMK 
PMNL
PMR 
PMT 
PNA 
PNP 
PNS 
PNSG 
PO 
POF
Post 
Post-op
PP
PP 
PPD 
PPK 
PPMS
PPVDA
PR / pr
PRA 
PRE 
PREC 
PPI

Asidite 
Arteriyel pH
Primer Hiperplastik Vitreoretinopati
Periferik İridektomi
“Posterior Inferior Cerebellar Artery”
Perkütan Intravenöz Santral Katater
“Pelvic Inflammatory Disease” (pelvik inflamatuar hastalık)
Pulmoner Interstisyel Amfizem 
“Partial Immunglobulin A 
Deficiency”
Prostatik İntraepitelyal Neoplazi
“Peak Inspiratory Pressure” (Peak Inspiratuar Basınç) 
Prematüre Bebek Ağrı Profili
Proksimal İnterfalangeal 
Penetran Keratoplasti 
Perkütan Koroner Girişim
Fenilketonüri
Persepsiyon Lüminöz (Işık Algılaması) 
“Platelet” (Trombosit)
Polimiyozit 
Postmenopozal Kanama 
Polimorfonükleer Lökosit
Polimiyalji Romatizmal 
Psikometrik Test 
Postnazal Akıntı 
Polinöropati
Paranazal Sinüs 
Paranazal Sinüs Grafisi
Per oral
“Premature Ovarian Failure”
Posterior
Post Operatif (Ameliyat Sonrası)
Pes Planus
Persepsiyon Projeksiyon (Yön Algılaması) 
“Purified Protein Derivatives”
Parsivel Penetran Keratoplasti 
Primer Progresif Multiple Skleroz
Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
Per Rektum
Plazma Renin Aktivitesi 
Progresif Rezistif Egzersiz
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Proton Pompası İnhibütörü
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Pre-op
PRK 
PRL
ProbeC 
Proks 
Prot. No.
PsA
PSA
PSArter
PSG 
PSK 
PSS 
PSV

PTCA / PTKA

PTFE
PTH
PTHrp
PTK 
PTKA 
PTSD 
PTT
PTx
PTZ
PU
PUPIL L mm / REFLEX
PUPIL R mm /
REFLEX PÜH
PV 
PVD 
PvO2 
PVR 
PVRI
PVV 
PY
PYetm
PZ

QoL 
Qp / Os
Qs / Qt

Pre Operatif (Ameliyat Öncesi)
Fotorefraktif Keratoplasti 
Prolaktin
Probe Küretaj 
Proksimal 
Protokol Numarası
Psöriatik Artrit
Prostat Spesifik Antijen
Posterior Serebral Arter
Polisomnografi
Posterior Subkapsüler Katarakt
Progressif Sistematik Skleroz
“Pressure Support Ventilation” (basınç destekli havalandırma-
solutma)
“Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty” (Perkütan
Transluminal Koroner Anjioplasti)
Politetrafloroetilen
Parathormon
Paratiroid Hormon Related Peptid 
Perkutan Transhepatik Kolanjiografi
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti
Post Travmatik Stres Bozukluğu
Parsiyel Tromboplastin Zamanı
Pnömotoraks
Protrombin Zamanı
Peptik Ulcus
Sol pupil milimetre / refleks
Sağ pupil milimetre / refleks
Peptik Ülser Hastalığı
“Pulmonary Valve” (Pulmoner Kapak) 

Arka Vitre Dekolmanı
Karışık Venöz Oksijen Basıncı 
Pulmoner Vasküler Rezistans 
Pulmoner Vasküler Rezistans Indeksi
Perine – Vulva – Vajen
Periferik Yayma 
Pulmoner Yetmezlik
Pıhtılaşma Zamanı

Q

“Quality  of  Life”  (Yaşam
Kalitesi) Pulmoner  ve  Sistemik
Akım Oranı Şant Fraksiyonu
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R

ER / RE “External Rotation” (Dış Rotasyon)
R “Right” (Sağ)
R1 Rejim 1 Sulu
R2 Rejim 2 Yumuşak
R3 Rejim 3 Normal
RA Sağ Atriyum
RAA Rüptüre Aort Anevrizması
RAI Radyoaktif İyot Tedavisi
RBBB “Right Bundle Branch Block” (Sağ Dal Bloğu)
RBC “Red Blood Cell” (Eritrosit)
RBD Radikal Boyun Diseksiyonu
RCA “Right Coronary Artery” (Sağ Koroner Arter)
RCC Sağ koroner yaprakçık (aort kapak yaprakları)
RCCa Renal Hücreli Karsinom
RCMD Refrakter Sitopeni Multilineage Displazi
RD Retina Dekolmanı
RDM Ruhsal Durum Muayenesi
RDS Respiratuvar Distres Sendromu
RDW Eritrosit Dağılım Genişliği
ReA Reaktif Artrit
Rehab Rehabilitasyon
RENAL BX Renal Biyopsi
Renal Tx Renal Transplantasyon
Ret Retikülosit
RF Romatoid Faktör
RG Radyografi
RI / IR İç Rotasyon / Internal Rotation
RIMA “Right Internal Mammarian Artery” (Sağ İnternal 

Meme Arteri)
RIND Reversible İskemik Nörolojik Defisit
RİA Rahim İçi Araç
RİVA Rejyonel İntravenöz Anestezi
RKH Romatizmal Kalp Hastalığı
ROA Romatoid Artrit
ROM “Range of motion” (Eklem Hareket Açıklığı)
RP Retinitis Pigmentoza
RPD “Right posterior descending” koroner arter ( sağ arka inen)
RPL Sağ Posterolateral
RPR Rapid     plasma         reagin     sifilis     test  
RPLT Random Trombosit
RPLND Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu
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RR 
RSA
RSV
RT
RTx 
Rubella IgG
Rubella IgM
RV
RV
Rvert 
RVOT 
RYBÜ-1
RYBÜ-2
Rx
S – Ş

S
s 
SAH
S/A
S/D
S/GİL
SA
Sa 
SAA
SAK
SaO2

SAP
Sar 
SASP
SAT 
SB
sb 
SC 
SCC
Sch 
SCİD

Scl 
SCUF

SÇT
SD

“Respiratory Rate” (Solunum Frekansı)
Rekürrent Spontan Abortus 
Respiratory Syncytial Virüs
Rektal Tuşe
Radyoterapi
Rubella ’ya karsı immunglobulin G tipi antikor
Rubella ’ya karsı immunglobulin M tipi antikor
Reçete Verildi
Sağ Ventrikül (Kardiyoloji)
Retrovert
“Right Ventricular Outflow Tract” (Sağ Ventrikül Çıkış Yolu) 
Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi-1
Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi-2
Reçete Edilenler / Tedavi

Solunum 
“second” (Saniye)
Sağlıkta Ameliyathane Hizmetleri
Sedoanaljezi
Sistolik/ Diastolik
Sert Göz İçi Lensi
Spinal Anestezi 
Saat
Spinal Anestezi Altında 
Subaraknoid Kanama 
Arteriyel Oksijen 
Satürasyonu Stabil Angina 
Pektoris Sarkom
Salazopyrin (Sülfosalazin)
Son Adet Tarihi
Sinüz Bradikardisi
Spina Bifida 
Subkutan
Skuamöz Hücreli Karsinom
Sizofreni
“Severe Combined Immunodeficiency” (Ciddi Kombine 
Bağışıklık Yetmezliği)
Skleroderma
Scuft Contineu Ultra Filtrasyon – Yavaş Sürekli
Ultrafiltrasyon
Sağlam Çocuk Takibi
Siklus Düzeni
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Se 
Sedim
SEDO Analjezi
Senk
SEP
SerSpond
SF
SFGİL
SFT 
SGA 
SGK 
SGOT 
SGPT 
SHBG 
SHKS 
SIAS
SıgAD
SIMV
Sİ 
SİE 
SİPS 
SİT
Sjs 
SKÇ 
SKS 
SL 
SLAP 
SLE 
SM 
SM Ab
SMA 
SMD
Smear
SMK 
SMR 
SO2

sol 
SOM
Somnol
SP
SpA
SPD

Selenyum 
Sedimentasyon
Sedasyon+Analjezi Uygulaması
Senkronize
Somatosensorial Evoked Potential
Servikal Spondiloz
Serum Fizyolojik
Skleral Fiksasyonlu Göziçi Lensi
Solunum Fonksiyon Testi
“Small for Gestational Age”(Düşük Doğum Ağırlıklı) 
Sosyal Güvenlik Kurumu
Serum Glutamik Oksaloasetik Transaminaz; AST
Serum Glutomat Pirüvat Transaminaz; ALT
Seks Hormon – Binding Globulin 
Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları
Spina İliaca Anterior Superior
“Selective Immunglobulin A Deficiency” 
“Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation”
Serum İçi
Sakroiliak Eklem
Spina İliaca Posterior Superior
Spesifik immunoterapi 
Sjögren Sendromu
Subkostal Çekilme 
Sağlık Kalite Standartları
Sublingual
Superior Labrum Anterior Posterior Lezyonu
Sistemik Lupus Eritematozus
Splenomegali 
Smith Antikor
Spinal Muskular Atrofi 
Senil Maküler Dejenerasyon
Sürüntü Örneği
Servikal Mukus Kalınlığı
Sub Mükoz Rezeksiyonu
Oksijen Saturasyonu 
Solüsyon
Seröz Otit Media
Somnolans 
Serebral Palsi 
Spondiloartropati
Suprapubik Duyarlılık
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SPECT
SPH 
SPK 
SPMS 
SpO2 
SR 
SRAT 
SRVT 
SS
SSÇ 
SSEP
SSPE
SSZ 
ST
ST Depr.
ST3
ST4 
STİ 
STL 
STEMI
STP 
STSG
Suçiçeği  IgG
Suçiçeği IgM
Sup
Supp
Süsp
Sv 
SVB 
SVC 
SVH
SVK
SVO / BDH 
SvO2

SVR 
SVRI 
SVT 
SYDED
T

Anti TPO
T-ALL
T Neg

“Single Photon Emission Computarized Tomography” 
Suprapubik Hassasiyet
Suprapubik Kitle
Sekonder Progresif Multiple Skleroz
Periferik Oksijen Saturasyonu
Sinüs Ritmi
Santral Retinal Arter Tıkanması
Santral Retinal Ven Tıkanması 
Solunum Sistemi
Suprasternal Çekilme 
Somatosensorial Evoked Potential
Subakut Sklerozan Panansafalit 
Salazopyrin
Sinüs Taşikardisi
St Depresyonu 
Serbest T3 
Serbest T4
Skleral Tünel İnsizyon
Sterilizasyon
ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü 
Suprapubik Transvezikal Prostatektomi
“Split Thickness Skin Greft”
Suçiçeği virüsüne karsı immunglobulin G tipi antikor
Suçiçeği virüsüne karsı immunglobulin M tipi antikor
Superior (üst)
Suppozituvar
Süspansiyon
Sievert
Santral Venöz Basınç 
Superior Vena Cava 
Serebrovasküler Hastalık
Santral Venöz Kateter
Serebro Vasküler Olay (Beyin Damar Hastalığı) 
Venöz Oksijen Satürasyonu
Sistemik Vasküler Rezistans 
Sistemik Vaskular Rezistans Indeksi
Supraventriküler Taşikardi
Sürekli Yavaş Devamlı Etkili Diyaliz

Tiroid Peroksidaz Antikorları
T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi
T Negatifliği
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T Atrezi
T Bil
T Kol
T Lip
T  Major
T  Minor
T Protein
T0, T1, T2, T3
T3
T4 
TA 
TAH
TAPVD
TAS
Tb 
TBC
TBC-PCR
TBDH 
TBG
Tc99m 
Tc99m04 
TC99M-DMSA
TC99M-DTPA
TC99MHIDA
TC99M-HMPAO
TC99M-MAA 
TC99M-MAG3 
TC99M-MDP 
TC99M-SC/PC 
TCA
TCC
TCK
TD
TDP / FFP
TEE
TEN 
TENS
TEP 
TESA
TESE
Tetanoz IgG

Triküspit Atrezisi
Total Bilirubin 
Total Kolesterol 
Total Lipid 
Talasemi Major 
Talasemi Minor 
Total Protein 
Tümör Evreleri 
Triiyodotironin 
Tiroksin
Tansiyon Arteriyel
Total Abdominal Histerektomi
Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş
Trakeal Aspirasyon Sıvısı
Tablet 
Tüberküloz
Tüberküloz-Polimeraz Zincir Reaksiyonu
Tıkayıcı Beyin Damar Hastalığı
Tiroksin Bağlayıcı Globulin
Teknesyum
Teknesyum Perteknetat
Technetium 99 metastable dimerkapto süksinik asit 
Technetium 99 metastable dietilen triamin penta asetikasit 
Technetium 99 metastable Hepato immino diasetik asit 
Technetium 99 metastable hegzametil propilene aminoxime 
Technetium 99 metastable macro agregated albumin 
Technetium 99 metastable merkapto asetil triglycine 
Technesium 99 metastable metilen difosfonat
Technetium 99 metastable sülfür kolloid –fitat kolloid
Trikloroasetik Asit
Transizyonel Hücreli Karsinom
Türk Ceza Kanunu
Triküspit Darlığı
Taze Dondurulmuş Plazma 
Transözefagial Ekardiyografi
Titanyum Elastik Çivi
“Transcutaneous Electrical Neural Stimulation” 
Total Endoprotez (Total Eklem Protezi) 
Testiküler Sperm Aspirasyonu
Testiküler Sperm Ekstraksiyonu
Clostridium tetani'ye karsı gelisen immunglobulin G tipi 
antikor
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TFCC
TFG 
TFT
tg 
Tg 
TG 
TGA
Tg-Ab
Th 
TIA 
TIBC 
TIVA 
TİA 
TİB 
TİT
TİİABx
TK 
TKP 
TKŞ 
TL–201
TM
Tm 
TME
TNF 
TOF 
TOS
Toxo IgG
Toxo IgG Avidite

Toxo IgM
T. Pedis
TPHA 
TPN 
Trab 
TRH 
TRİB
Tromb
Susp TRUS
TSA
TSB
TSH
TSH-Rab

Trianguler Fibrokartilaj Kompleks Lezyonu 
“Transforming Growth Factor”
Tiroid Fonksiyon Testleri
Tarife Göre
Trigliserid 
Tiroglobulin
Büyük Damar Transpozisyonu
Tiroglobulin Antikoru 
Torakal
“Transient Ischeamic Attack” (Geçici İskemik Atak)
Total Iron Binding Capacity
Total Intravenöz Anestezi
Transient İskemik Atak
Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı
Tam İdrar Tetkiki
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi
Triküspit Kapak
Total Kalça Protezi 
Tokluk Kan Şekeri 
Talyum 201 
Timpanik Membran
Tümör
Temporomandibuler Eklem
Tissue Necrotizing Factor
“Tetroloji Of Fallot”, (Fallot Tetralojisi) 
Torasik Outlet Sendromu
Toxoplasma’ya karsı immunglobulin G tipi antikor 
Toxoplasma’ya karsı immunglobulin G tipi antikorların 
aviditesi
Toxoplasma’ya karsı immunglobulin M tipi antikor
Tinea Pedis
Treponema Pallidum Hemaglütinasyon Testi
Total Parenteral Nutrisyon
Trabekül
“Thyrotropin Releasing Hormone”
Transrektal İğne Biyopsisi 
Trombosit Süspansiyonu 
Transrektal Ultrasonografi
Total Sirkulatuar Arrest 
Total Sıvı Balansı 
Tiroid Stimulan Hormon
Tiroid Stimulan Hormon Reseptör Antikoru
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TT 
TTE 
TTP 
TTS 
TF 
TUİP
TUR
TUR–ED
TUR-MB
TUR-MT
TUR-P 
TV
TV 
TVR 
TvUSG
Tx 
TY 
TYD 
TZP 
U – Ü

UAK 
UF 
UFN 
UHN 
UPJ 
URS 
URST
USG 
USAP
UTN 
UVJ 
UVK 
ÜO 
ÜR 
ÜSYE
ÜTE 
V

V
V/Q
VA
Vasc

Total Tiroidektomi 
Transtorasik Ekokardiyografi
Trombotik Trombositopenik Purpura
Transdermal Terapötik Sistem
Tubal Faktör
Transüretral Prostat 
İnsizyonu Transüretral 
Rezeksiyon
Ejekülatuvar Kanala Transüretral Rezeksiyon
Transüretral Rezeksiyon-Mesane Boynu 
Transüretral Rezeksiyon-Mesane Tümörü 
Transüretral Rezeksiyon-Prostat
“Triküspit Valve” (Triküspit Kapak)
Tidal Volüm
Triküspid valv replasmanı 
Transvajinal Ultrasonografi 
Transplantasyon (Organ Nakli)
Triküspit Yetmezliği
Temel Yaşam Desteği 
Trombositten Zengin Plazma

Umbilikal Arter Kateteri
Ultrafiltrasyon
Kapalı Femur Çivisi 
Kapalı Humerus Çivisi
Üreteropelvik Bileşke 
Üreteroskopi
Üreterorenoskopik Taş tedavisi
Ultrasonografi
Stabil Olmayan Anjina Pektoris
Kapalı Tibia Çivisi 
Üreterovezikal Bileşke 
Umbilikal Ven Kateteri
Üst Oblik Kası 
Üst Rektüs Kası
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
Üreter Trasesi Hassasiyeti

Ven
Ventilasyon / Perfüzyon
Vücut Ağırlığı
Vasküler
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VATS
VBY 
VC
Vcc 
VCİ 
VCS 
VDD 
VDRL
VEA 
VF 
VH 
VIP
Vir 
Vit 
VİT A
VİT B12
VİT C
Vit D 
VİT D3
VİT E 
VKG 
VLDL 
VMA 
VOD 
VOH 
VOS
Vsc 
VSD 
VSM
VT 
VUR
VWF
VZV 
W

WAS
WBC / BK / Leu
WPW
X 
XC
Y

Y

Video Yardımlı Torasik Cerrahi 
Vertebrobaziller Yetmezlik 
“Vital Capacity” (Vital 
Kapasite) Düzeltmeli Görme
Vena Kava İnferior 
Vena Kava Süperior
Vücut Dışı Dolaşım
Venereal Disease Research Lab Testi
Ventriküler Erken Atım
Ventriküler Fibrilasyon 
Vajinal Histerektomi 
Vazoaktif İntestinal Peptid
Viral
Vitreus
Vitamin A; Retinol
Vitamin B12; Siyanokobalamin
Vitamin C; Askorbik Asit
D Vitamini
25 – Hidroksi Kolekalsiferol; 25 (OH) Kalsiferol; Kalsiferol
Vitamin E; α-Tokoferol; α-T; Alfa-Tokoferol
Venöz Kan Gazı 
VLDL Kolesterol 
Vanilmandelik Asit 
Sağ Gözün Görmesi
Hepatik Veno-Okluziv Hastalık
Sol Gözün Görmesi 
Düzeltmesiz Görme 
Ventriküler Septal Defekt
Vena Safena Manga 
Ventriküler Taşikardi 
Vezikoüreteral Reflü 
Von Willebrand Faktör
Varicella Zoster Virus

Wiskott Aldrich Sendromu
Beyaz Küre (lökosit)
Wolf Parkinson White Sendromu

Cros klemp

Yaşayan
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YBÜ
YD
YD TARAMALARI
YDE
YDR 
YDT 
YDYBÜ
YET 
YKL 
YTO
Z
Zn

Yoğun Bakım ünitesi 
Yeni Doğan 
Yenidoğan Taramaları
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
Yeni Doğan Refleksleri 
Yumuşak Doku Travması
Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
Yetişkin
Yumuşak Kontakt Lens 
Yüksek Tibial Osteotomi

Çinko

JCI KOMİTE KISALTMALARI
TESİS Tesis Güvenliği Komitesi
ÇNE Çalışan Niteliği Ve Eğitimi Komitesi
BY Bilgi Yönetimi Komitesi
HAH/HAE Hasta/Ailesinin Hakları Ve Eğitimi Komitesi
BUS Bakıma Ulaşım Ve Bakımın Sürekliliği Komitesi
HD Hastaların Değerlendirilmesi Komitesi
HB Hasta Bakımı Komitesi
YYY Yönetim, Yönetişim Ve Liderlik Komitesi
KİBG Kalite İyileştirme Ve Hasta Güvenliği Komitesi
RAD Radyoloji Komitesi
LAB Laboratuar Komitesi

DOKÜMAN İSİMLERİNE GÖRE KISALTMALAR

PR. 
TL 
GYS
FR 
RH 
OŞ 
İAŞ 
ALG
LS 
PL 
RB

Prosedür
Talimat
Görev,Yetki Ve Sorumluluklar
Form
Rehber
Organizasyon Şeması
İş Akış Şeması 
Algoritma
Liste
Plan
Rıza Belgesi

TEDAVİ BİRİMLERİNE GÖRE KISALTMALAR
AD Anabilim Dalı
ACS Acil Servis
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AT 
AL 
ANS 
NRŞ 
PC 
PED 
DHL
DRM
DYT 
EN 
EH 
FTR 
GE 
GC 
G 
GSC 
GH 
GZ 
HT 
KD

Adli Tıp
Algoloji
Anestezi Ve Reanimasyon
Beyin Cerahi
Çocuk Cerahi
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Dahiliye
Dermatoloji 
Diyetetik 
Endokrinoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Gastroenteroloji
Genel Cerrahi
Geriatri
Göğüs Cerrahisi 
Göğüs Hastalıkları
Göz
Hematoloji 
Kadın Doğum

DÖKÜMANTASYON KODLAMASINA GÖRE İDARİ BİRİMLER KISALTMALARI
NKÜ Namık Kemal Üniversitesi
YK Yönetim Kurulu
KK Kalite Konseyi
KAK Kalite Koordinatörlüğü
EK Etik Kurul
TDK Tıbbi Danışma Kurulu
BHK Başhekimlik
IK İnsan Kaynakları
HHZ Hasta Hizmetleri Ve Kurumsal İlişkiler
IMD İdari Ve Mali İşler Direktörlüğü
SMY Planlama Ve Satın Alma
ECZ Eczane
HEM Hemşirelik Hizmetleri
DES Destek Hizmetleri
TEK Teknik Hizmetler
BME Biyomedikal
NKÜ Namık Kemal Üniversitesi
YK Yönetim Kurulu
KK Kalite Konseyi
KAK Kalite Koordinatörlüğü
EK Etik Kurul
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TDK 
BHK 
IK 
HHZ 
IMD 
SMY 
ECZ 
HEM 
DES 
TEK 
BME

Tıbbi Danışma Kurulu Başhekimlik
İnsan Kaynakları
Hasta Hizmetleri Ve Kurumsal İlişkiler 
İdari Ve Mali İşler Direktörlüğü 
Planlama Ve Satın Alma
Eczane
Hemşirelik Hizmetleri Destek 
Hizmetleri Teknik Hizmetler 
Biyomedikal

SEMBOLLER
Ø Yoktur
- Negatif

(N) Normal
≠ Eşit değil
♂ Erkek
♀ Kadın
↑ Artma
@ Azalma
~ Mail adresinde kullanılan işaret
+ Yaklaşık
< Pozitif
= Küçüktür
> Eşittir
@ Büyüktür
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2. KULLANILMAYACAK KISALTMALAR VE SEMBOLLER:

KULLANILMAYACAK KISALTMALAR LİSTESİ

KULLANMAYINIZ
U ( Unit)

I U ( İnternational Unit)
Q. D., QD, q.d. (daily)

Q.O.D, QOD, q.o.d, qod
(Diğer her gün)

X.Omg ( Kuyruğu sıfır)
X. mg ( Başta sıfır 

olmaması) MS
MsO4 ve
Mg SO4

POTANSİYEL PROBLEM
O (sıfır) 4 veya cc ile

karışabilir.
IV (İntravenöz) ile karışabilir.

Günlük ile diğer her günü
karşılaştır.

Decimal noktası karışabilir.

Morfine sulfate ve
magnezyum sulfate karışabilir.

YERİNE BUNU YAZINIZ
Ünite yazılmalı

İnternationalUnit yazılmalı
Ya günlük yazılmalı

Ya da her gün yazılmalı

X mg yazılmalı
O. X mg. yazılmalı 

Tam adlarını yazılmalı

İstisnalar: Laboratuvar sonuçları ve görüntülemede imaj lezyonlarının çapını belirlemede kuyruğa
sıfır ekleme yaklaşımı kullanılabilir. Kuyruğu sıfır ekleme yaklaşımı, ilaç uygulama orderlarında ve ilaçla
bağlantılı uygulamalarda kullanılmamalıdır.

KULLANILMASI SAKINCALI EKLER, KISALTMALAR, SEMBOLLER

KULLANMAYINIZ

> (daha büyük)
< ( daha küçük)

İlaç isimleri için 
kısaltma 
kullanmamalı 
Eczacı Ünitesi

@
cc

µg

POTANSİYEL PROBLEM

7 veya yazı ile L ise

karışabilir Kısaltması benzer

olan
ilaçlarla karışabilir

Aşina olmayan birçok
uygulayıcı ölçülü

ünitelerle karışabilir.
2 rakamıyla karışabilir

Silik yazıldığında
ünite karışabilir.

Mg kısaltması ile karışabilir.

ONUN YERİNE BUNU
KULLANIN

Daha büyük yazılmalı
Daha küçük yazılmalı

İlaç isimlerini tam yazılmalı

Metrik Üniteler kullanılmalı

At yazılmalı
ml veya mililitre yazılmalı 

mcg veya mikrogram yazılmalı
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ETKEN MADDE İLAÇ ADI ATC KODU 
ENDİKASYONLA

RI
ÖNERİLEN

KULLANIM DOZU

GEBELİK
KATEGORİS

İ

VARSA
PEDİYATRİK
DOZ HESABI

 2000 mg
sodyum klorür 

%20
SODYUM
KLORÜR

ÇOZ. İÇEREN
AMPUL

B05X03

Spesifik
elektrolit ihtiyacı
olan hastalarda

parenteral
sıvılara ilave

edilir.

Dozaj su ve tuz
açığının

hesaplanması
veya tahmini ile

her hasta için
kişisel olarak
tayin edilir.

C

Bu
popülasyon
da güvenilir

ve etkin
kullanımı

gösterilme
miştir.

Aripirazol

ABIZOL
(ARIFAY) 10

MG 28
AGIZDA

DAGILAN
TABLET

N05AX12-Diğer
Antipsikotikler

Şizofreni ve
bipolar bozukluk

tedavisi

Günlük
maksimum doz

30 mg'ı
aşmamalıdır.

C

Ergenlerde
(13-17 yaş)
şizofreni :gü
nde tek doz
10 mg/gün

Aripirazol
ABIZOL

(ARIFAY) 5
MG 28 TB

N05AX12-Diğer
Antipsikotikler

Şizofreni ve
bipolar bozukluk

tedavisi

Günlük
maksimum doz

30 mg'ı
aşmamalıdır.

C

Ergenlerde
(13-17 yaş)
şizofreni :gü
nde tek doz
10 mg/gün

Aripirazol

ABIZOL 10
MG

(CUREXOL 10
MG) 28 TB

N05AX12-Diğer
Antipsikotikler

Şizofreni ve
bipolar bozukluk

tedavisi

Günlük
maksimum doz

30 mg'ı
aşmamalıdır.

C

Ergenlerde
(13-17 yaş)
şizofreni :gü
nde tek doz
10 mg/gün

Vitamin C
ACMEL- C

500 MG
IM/IV 5 AMP.

A11GA01-Askorbik asit
(Vitamin C)(Yalın)

C vitamini
eksikliğinde ve

idyopatik
methemoglobin
emi tedavisine
yardımcı olarak

kullanılır

Günde 1 ya da 2
kez 100-250 mg /

Şiddetli
durumlarda 1-2
grama kadar

dozlar
uygulanabilir.

C

Pediyatrik
popülasyon

ile ilgili
olarak
hiçbir

etkileşim
çalışması

yapılmamışt
ır.

Vitamin C

ACMEL-C
(VITABIOL-C)

500MG
5AMP

A11GA01-Askorbik asit
(Vitamin C)(Yalın)

C vitamini
eksikliğinde ve

idyopatik
methemoglobin
emi tedavisine
yardımcı olarak

kullanılır

Günde 1 ya da 2
kez 100-250 mg /

Şiddetli
durumlarda 1-2
grama kadar

dozlar
uygulanabilir.

C

Pediyatrik
popülasyon

ile ilgili
olarak
hiçbir

etkileşim
çalışması

yapılmamışt
ır.

Alteplaz
ACTILYSE 50

MG 1
FLAKON Y.R.İ

B01AD02-Enzimler

Akut miyokard
enfarktüsünün

trombolitik
tedavisi,Hemodi
namik instabilite
ile birlikte olan

akut masif
akciğer

embolisinin
trombolitik

tedavisi ve Akut
iskemik inmenin

trombolitik
tedavisi

Akut miyokard
enfarktüsünde
kabul edilen

maksimal doz,
100 mg

alteplaz'dır.

C

18 yaşın
altındaki
çocuk ve

ergenlerde
kullanılmam

alıdır 

Nifedipin

ADALAT
CRONO

30MG 20 TB
(TK)IŞIKTAN

KORU

C08CA05-Dihidropridin
Türevleri

Hipertansiyon
tedavisi,Koroner

kalp hastalığı
tedavisi,Kronik
stabil anjina
pektoris (efor

anjinası)

Hipertansiyonda:
Ciddi

hipertansiyonda
önerilen

başlangıç dozu
günde 30 mg'dır.
Eğer gerekli ise

doz bireysel

C

 18 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanımına

ilişkin veri
bulunmam

aktadır
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ihtiyaçlara göre
günde tek

seferde 90 mg'a
çıkartılabilir.

Adenozin
ADOZIN 10
MG/2 ML IV
10 AMPY.R.İ

C01EB10-Diğer Kalp
Preparatları

AV düğümü
kapsayan
paroksimal

supraventriküler
taşikardinin

(PSVT)
sonlandırılması,P
reeksitasyondak

i aksesuar
yolların

belirlenmesi ve
lokalize edilmesi
için AV bloğun
indüksiyonu,Diğ
er farmakolojik
stres ajanlarının
uygulanamadığ

ı olgularda,
miyokardiyal
radyoizotop

taraması
(talyum ya da
teknesyum) ya

da
ekokardiyografi
ile birlikte kalp

iskemisinin
farmakolojik

olarak
provokasyonu

Yetişkinlerde
başlangıç dozu 5
mg'dır; eğer bu

doz yeterli
olmazsa, 10 mg
ve sonrasında 15

mg verilebilir

C

Bebekler,
çocuklar ve
ergenlerde
başlangıç
dozu 50
mg/kg
vücut
ağırlığı
olmak

üzere, doz
vücut

ağırlığı ile
bağlantılıdır

Adrenalin ADRENALIN
0,5 MG

10AMPUL
(TK)Y.R.İ
IŞIKTAN
KORU

C01CA24- Adrenerjik
ve Dopaminerjik İlaçlar

Kalp durması ve
kardiyopulmone

r
reanimasyon,An
afilaktik şok ve

akut alerjik
reaksiyonlar,Aku

t astım
ataklarında ve
bronkospazm,D

eri ve
mukozalarda

kapiller
(yüzeysel)

kanamaları
durdurma,Lokal

anesteziklerin
etki süresini

uzatma

Bronkospazm ve
hipersensitivite
reaksiyonları
durumlarında
dozaj:mutat

başlangıç dozu
0.1-0.5 mg (0.4-2
ml) ,   Ancak bir
defada verilen

doz 1 mg'ı
geçmemelidir.

Kronik obstrüktif
akciğer

hastalığında, 0.3
mg (1.2 ml)

adrenalin 20
dakika ara ile 3
kez verilir e her 2

saatte bir bu
şema

tekrarlanabilir.Bü
yüklerde kalp
reanimasyonu

için 0.5-1 mg (2-4
ml) ADRENALİN
dilüe edilerek

ntravenöz veya
intrakardiyak
yolla enjekte

edilir.

C 2 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmaz.

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
acil

durumlar
dışında

kullanılması
önerilmeme
ktedir.Ağır
astım ve
anafilaksi

vakalarında
çocuklara
subkütan

olarak 0.01
mg/kg (0.04
ml/kg) veya
0.3 mg/m2
(1.2 ml/m2)
ADRENALİN

yapılır.Bir
defalık

pediyatrik
doz 0.5 mg

(2 ml)'ı
geçmemeli

dir.Kalp
durması

durumunda
dozaj ;Çoc
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uklarda
0.005-0.01

mg/kg
ADRENALİN
intrakardiya

k olarak
enjekte

edilir veya
0.01 mg/kg
ADRENALİN
intravenöz

olarak
verilir. Bu
amaçla
1:10.000

konsantrasy
onda hazır

ampul
kullanılmalıd

ır
Adrenalin ADRENALIN

0,5MG 10
AMP. BIOSEL

C01CA24- Adrenerjik
ve Dopaminerjik İlaçlar

Kalp durması ve
kardiyopulmone

r
reanimasyon,An
afilaktik şok ve

akut alerjik
reaksiyonlar,Aku

t astım
ataklarında ve
bronkospazm,D

eri ve
mukozalarda

kapiller
(yüzeysel)

kanamaları
durdurma,Lokal

anesteziklerin
etki süresini

uzatma

Bronkospazm ve
hipersensitivite
reaksiyonları
durumlarında
dozaj:mutat

başlangıç dozu
0.1-0.5 mg (0.4-2
ml) ,   Ancak bir
defada verilen

doz 1 mg'ı
geçmemelidir.

Kronik obstrüktif
akciğer

hastalığında, 0.3
mg (1.2 ml)

adrenalin 20
dakika ara ile 3
kez verilir e her 2

saatte bir bu
şema

tekrarlanabilir.Bü
yüklerde kalp
reanimasyonu

için 0.5-1 mg (2-4
ml) ADRENALİN
dilüe edilerek

ntravenöz veya
intrakardiyak
yolla enjekte

edilir.

C 2 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmaz.

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
acil

durumlar
dışında

kullanılması
önerilmeme
ktedir.Ağır
astım ve
anafilaksi

vakalarında
çocuklara
subkütan

olarak 0.01
mg/kg (0.04
ml/kg) veya
0.3 mg/m2
(1.2 ml/m2)
ADRENALİN

yapılır.Bir
defalık

pediyatrik
doz 0.5 mg

(2 ml)'ı
geçmemeli

dir.Kalp
durması

durumunda
dozaj ;Çoc

uklarda
0.005-0.01

mg/kg
ADRENALİN
intrakardiya

k olarak
enjekte

edilir veya
0.01 mg/kg
ADRENALİN
intravenöz

olarak
verilir. Bu
amaçla
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1:10.000
konsantrasy
onda hazır

ampul
kullanılmalıd

ır

Adrenalin
ADRENALIN
1/2 10 AMP

BIOFRM

C01CA24- Adrenerjik
ve Dopaminerjik İlaçlar

Kalp durması ve
kardiyopulmone

r
reanimasyon,An
afilaktik şok ve

akut alerjik
reaksiyonlar,Aku

t astım
ataklarında ve
bronkospazm,D

eri ve
mukozalarda

kapiller
(yüzeysel)

kanamaları
durdurma,Lokal

anesteziklerin
etki süresini

uzatma

Bronkospazm ve
hipersensitivite
reaksiyonları
durumlarında
dozaj:mutat

başlangıç dozu
0.1-0.5 mg (0.4-2
ml) ,   Ancak bir
defada verilen

doz 1 mg'ı
geçmemelidir.

Kronik obstrüktif
akciğer

hastalığında, 0.3
mg (1.2 ml)

adrenalin 20
dakika ara ile 3
kez verilir e her 2

saatte bir bu
şema

tekrarlanabilir.Bü
yüklerde kalp
reanimasyonu

için 0.5-1 mg (2-4
ml) ADRENALİN
dilüe edilerek

ntravenöz veya
intrakardiyak
yolla enjekte

edilir.

C

2 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmaz.

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
acil

durumlar
dışında

kullanılması
önerilmeme
ktedir.Ağır
astım ve
anafilaksi

vakalarında
çocuklara
subkütan

olarak 0.01
mg/kg (0.04
ml/kg) veya
0.3 mg/m2
(1.2 ml/m2)
ADRENALİN

yapılır.Bir
defalık

pediyatrik
doz 0.5 mg

(2 ml)'ı
geçmemeli

dir.Kalp
durması

durumunda
dozaj ;Çoc

uklarda
0.005-0.01

mg/kg
ADRENALİN
intrakardiya

k olarak
enjekte

edilir veya
0.01 mg/kg
ADRENALİN
intravenöz

olarak
verilir. Bu
amaçla
1:10.000

konsantrasy
onda hazır

ampul
kullanılmalıd

ır

Adrenalin
ADRENALIN
1/2 10 AMP
biosel(TK)

C01CA24- Adrenerjik
ve Dopaminerjik İlaçlar

Kalp durması ve
kardiyopulmone

r
reanimasyon,An
afilaktik şok ve

akut alerjik
reaksiyonlar,Aku

t astım

Bronkospazm ve
hipersensitivite
reaksiyonları
durumlarında
dozaj:mutat

başlangıç dozu
0.1-0.5 mg (0.4-2
ml) ,   Ancak bir

C

2 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmaz.

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
acil
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ataklarında ve
bronkospazm,D

eri ve
mukozalarda

kapiller
(yüzeysel)

kanamaları
durdurma,Lokal

anesteziklerin
etki süresini

uzatma

defada verilen
doz 1 mg'ı

geçmemelidir.
Kronik obstrüktif

akciğer
hastalığında, 0.3

mg (1.2 ml)
adrenalin 20

dakika ara ile 3
kez verilir e her 2

saatte bir bu
şema

tekrarlanabilir.Bü
yüklerde kalp
reanimasyonu

için 0.5-1 mg (2-4
ml) ADRENALİN
dilüe edilerek

ntravenöz veya
intrakardiyak
yolla enjekte

edilir.

durumlar
dışında

kullanılması
önerilmeme
ktedir.Ağır
astım ve
anafilaksi

vakalarında
çocuklara
subkütan

olarak 0.01
mg/kg (0.04
ml/kg) veya
0.3 mg/m2
(1.2 ml/m2)
ADRENALİN

yapılır.Bir
defalık

pediyatrik
doz 0.5 mg

(2 ml)'ı
geçmemeli

dir.Kalp
durması

durumunda
dozaj ;Çoc

uklarda
0.005-0.01

mg/kg
ADRENALİN
intrakardiya

k olarak
enjekte

edilir veya
0.01 mg/kg
ADRENALİN
intravenöz

olarak
verilir. Bu
amaçla
1:10.000

konsantrasy
onda hazır

ampul
kullanılmalıd

ır
Adrenalin ADRENALIN

BAS GALEN
1 MG 10

AMP  Y.R.İ.

C01CA24- Adrenerjik
ve Dopaminerjik İlaçlar

Kalp durması ve
kardiyopulmone

r
reanimasyon,An
afilaktik şok ve

akut alerjik
reaksiyonlar,Aku

t astım
ataklarında ve
bronkospazm,D

eri ve
mukozalarda

kapiller
(yüzeysel)

kanamaları
durdurma,Lokal

anesteziklerin
etki süresini

uzatma

Bronkospazm ve
hipersensitivite
reaksiyonları
durumlarında
dozaj:mutat

başlangıç dozu
0.1-0.5 mg (0.4-2
ml) ,   Ancak bir
defada verilen

doz 1 mg'ı
geçmemelidir.

Kronik obstrüktif
akciğer

hastalığında, 0.3
mg (1.2 ml)

adrenalin 20
dakika ara ile 3
kez verilir e her 2

saatte bir bu
şema

tekrarlanabilir.Bü
yüklerde kalp

C 2 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmaz.

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
acil

durumlar
dışında

kullanılması
önerilmeme
ktedir.Ağır
astım ve
anafilaksi

vakalarında
çocuklara
subkütan

olarak 0.01
mg/kg (0.04
ml/kg) veya
0.3 mg/m2
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reanimasyonu
için 0.5-1 mg (2-4
ml) ADRENALİN
dilüe edilerek

ntravenöz veya
intrakardiyak
yolla enjekte

edilir.

(1.2 ml/m2)
ADRENALİN

yapılır.Bir
defalık

pediyatrik
doz 0.5 mg

(2 ml)'ı
geçmemeli

dir.Kalp
durması

durumunda
dozaj ;Çoc

uklarda
0.005-0.01

mg/kg
ADRENALİN
intrakardiya

k olarak
enjekte

edilir veya
0.01 mg/kg
ADRENALİN
intravenöz

olarak
verilir. Bu
amaçla
1:10.000

konsantrasy
onda hazır

ampul
kullanılmalıd

ır
Adrenalin ADRENALİN

0,5MG
100AMP(BİO

FARMA)

C01CA24- Adrenerjik
ve Dopaminerjik İlaçlar

Kalp durması ve
kardiyopulmone

r
reanimasyon,An
afilaktik şok ve

akut alerjik
reaksiyonlar,Aku

t astım
ataklarında ve
bronkospazm,D

eri ve
mukozalarda

kapiller
(yüzeysel)

kanamaları
durdurma,Lokal

anesteziklerin
etki süresini

uzatma

Bronkospazm ve
hipersensitivite
reaksiyonları
durumlarında
dozaj:mutat

başlangıç dozu
0.1-0.5 mg (0.4-2
ml) ,   Ancak bir
defada verilen

doz 1 mg'ı
geçmemelidir.

Kronik obstrüktif
akciğer

hastalığında, 0.3
mg (1.2 ml)

adrenalin 20
dakika ara ile 3
kez verilir e her 2

saatte bir bu
şema

tekrarlanabilir.Bü
yüklerde kalp
reanimasyonu

için 0.5-1 mg (2-4
ml) ADRENALİN
dilüe edilerek

ntravenöz veya
intrakardiyak
yolla enjekte

edilir.

C 2 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmaz.

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
acil

durumlar
dışında

kullanılması
önerilmeme
ktedir.Ağır
astım ve
anafilaksi

vakalarında
çocuklara
subkütan

olarak 0.01
mg/kg (0.04
ml/kg) veya
0.3 mg/m2
(1.2 ml/m2)
ADRENALİN

yapılır.Bir
defalık

pediyatrik
doz 0.5 mg

(2 ml)'ı
geçmemeli

dir.Kalp
durması

durumunda
dozaj ;Çoc

uklarda
0.005-0.01
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mg/kg
ADRENALİN
intrakardiya

k olarak
enjekte

edilir veya
0.01 mg/kg
ADRENALİN
intravenöz

olarak
verilir. Bu
amaçla
1:10.000

konsantrasy
onda hazır

ampul
kullanılmalıd

ır
Adrenalin ADRENALİN

0,5MG/ML
100AMP
DRGSN

C01CA24- Adrenerjik
ve Dopaminerjik İlaçlar

Kalp durması ve
kardiyopulmone

r
reanimasyon,An
afilaktik şok ve

akut alerjik
reaksiyonlar,Aku

t astım
ataklarında ve
bronkospazm,D

eri ve
mukozalarda

kapiller
(yüzeysel)

kanamaları
durdurma,Lokal

anesteziklerin
etki süresini

uzatma

Bronkospazm ve
hipersensitivite
reaksiyonları
durumlarında
dozaj:mutat

başlangıç dozu
0.1-0.5 mg (0.4-2
ml) ,   Ancak bir
defada verilen

doz 1 mg'ı
geçmemelidir.

Kronik obstrüktif
akciğer

hastalığında, 0.3
mg (1.2 ml)

adrenalin 20
dakika ara ile 3
kez verilir e her 2

saatte bir bu
şema

tekrarlanabilir.Bü
yüklerde kalp
reanimasyonu

için 0.5-1 mg (2-4
ml) ADRENALİN
dilüe edilerek

ntravenöz veya
intrakardiyak
yolla enjekte

edilir.

C 2 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmaz.

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
acil

durumlar
dışında

kullanılması
önerilmeme
ktedir.Ağır
astım ve
anafilaksi

vakalarında
çocuklara
subkütan

olarak 0.01
mg/kg (0.04
ml/kg) veya
0.3 mg/m2
(1.2 ml/m2)
ADRENALİN

yapılır.Bir
defalık

pediyatrik
doz 0.5 mg

(2 ml)'ı
geçmemeli

dir.Kalp
durması

durumunda
dozaj ;Çoc

uklarda
0.005-0.01

mg/kg
ADRENALİN
intrakardiya

k olarak
enjekte

edilir veya
0.01 mg/kg
ADRENALİN
intravenöz

olarak
verilir. Bu
amaçla
1:10.000

konsantrasy
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onda hazır
ampul

kullanılmalıd
ır

Adrenalin

ADRENALİN
CODEX

0,5MG 10
AMP  Y.R.İ.

C01CA24- Adrenerjik
ve Dopaminerjik İlaçlar

Kalp durması ve
kardiyopulmone

r
reanimasyon,An
afilaktik şok ve

akut alerjik
reaksiyonlar,Aku

t astım
ataklarında ve
bronkospazm,D

eri ve
mukozalarda

kapiller
(yüzeysel)

kanamaları
durdurma,Lokal

anesteziklerin
etki süresini

uzatma

Bronkospazm ve
hipersensitivite
reaksiyonları
durumlarında
dozaj:mutat

başlangıç dozu
0.1-0.5 mg (0.4-2
ml) ,   Ancak bir
defada verilen

doz 1 mg'ı
geçmemelidir.

Kronik obstrüktif
akciğer

hastalığında, 0.3
mg (1.2 ml)

adrenalin 20
dakika ara ile 3
kez verilir e her 2

saatte bir bu
şema

tekrarlanabilir.Bü
yüklerde kalp
reanimasyonu

için 0.5-1 mg (2-4
ml) ADRENALİN
dilüe edilerek

ntravenöz veya
intrakardiyak
yolla enjekte

edilir.

C

2 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmaz.

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
acil

durumlar
dışında

kullanılması
önerilmeme
ktedir.Ağır
astım ve
anafilaksi

vakalarında
çocuklara
subkütan

olarak 0.01
mg/kg (0.04
ml/kg) veya
0.3 mg/m2
(1.2 ml/m2)
ADRENALİN

yapılır.Bir
defalık

pediyatrik
doz 0.5 mg

(2 ml)'ı
geçmemeli

dir.Kalp
durması

durumunda
dozaj ;Çoc

uklarda
0.005-0.01

mg/kg
ADRENALİN
intrakardiya

k olarak
enjekte

edilir veya
0.01 mg/kg
ADRENALİN
intravenöz

olarak
verilir. Bu
amaçla
1:10.000

konsantrasy
onda hazır

ampul
kullanılmalıd

ır

Akciğer
hastalarında
beslenmenin
düzenlenmesi

için
Tam, dengeli
sıvı beslenme

ürünü

AKCIGER
HAST.IÇIN-

PULMOCARE
VANILYA 250

ML SOL (B)

V06DB-Yağ-
Karbonhidrat-Protein-

Mineral-Vitamin
Kombinasyonları

Akciğer
hastalıkları için

formüle edilmiş ,
Malnütrisyonu

olan veya
malnütrisyon
riski taşıyan

kişilerde oral
veya tüple

beslenmeye

Hastanın kalori
ihtiyacına göre
değerlendirilir

yok

4 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmaz.
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uygun

Biperiden
hidroklorür

AKINETON
2MG 100TB

N04AA02-Tersiyer
Aminler

Parkinson
sendromu

(özellikle rijidite
ve tremorun

tedavisinde),Nö
roleptik ve
benzer etki
gösteren

ilaçların neden
olduğu

ekstrapiramidal
semptomlar

(örneğin akut
distoni, akatizi
ve Parkinson
sendromu).

Parkinson
sendromu:Günde

2 defa yarım
(1/2) tablet (2
mg/gün) ile

başlanır,günde 1
tablet (2
mg/gün)

artırılarak bireysel
yeterli idame

dozu saptanır.Bu
genellikle günde

3-4 kez 1/2-2
tablettir (3-16
mg) Günlük

maksimum doz 8
tablettir (16 mg)

İlaca bağlı
oluşan

ekstrapiramidal
semptomların

tedavisi:yetişkinle
r, nöroleptik

ilaçlarla birlikte
günde 1 ila 4 kez

1/2 (yarım)-2
tablet (1-16

mg/gün) 

C

İlaca bağlı
oluşan

ekstrapiram
idal

semptomlar
ın tedavisi

için
nöroleptikle

re ek
olarak, 3-15

yaş arası
çocuklara
günde 1-3

kez ½-1
tablet verilir
(günde 1-6

mg
biperidene
eşdeğer) 

Biperiden
hidroklorür

AKINETON
5MG/ML

5AMP

N04AA02-Tersiyer
Aminler

Parkinson
sendromu

(özellikle rijidite
ve tremorun

tedavisinde),Nö
roleptik ve
benzer etki
gösteren

ilaçların neden
olduğu

ekstrapiramidal
semptomlar

(örneğin akut
distoni, akatizi
ve Parkinson

sendromu).Nikot
in zehirlenmesi,
organofosfat

içeren
bileşiklerle

zehirlenmelerin
tedavisi.

Parkinson
sendromu

Şiddetli
olgularda, tedavi

10 ile 20 mg
biperiden laktat
(2 ml ile 4 ml) ile
başlanır.İlaçların
neden olduğu

ekstrapiramidal
(hareket

bozukluğu)
belirtilerin

tedavisi;erişkinler
e 2.5 mg ve 5 mg
biperiden laktat
(0.5 ml ila 1 ml),
kas içine ya da
yavaş damar içi

enjeksiyon
yoluyla tek doz

olarak
verilebilir.En

yüksek toplam
günlük doz, 10
mg ile 20 mg

biperiden laktattır
(2 ml ile 4

ml).Nikotin
zehirlenmesi;kas
içine uygulanan
5 mg ile 10 mg

biperiden laktat
(1 ml ile 2 ml)

enjeksiyonları ve
hastanın yaşamı
tehlikede ise, 5
mg damar içi
enjeksiyon ile

C Çocuklarda
(3-15 yaş)

kullanımı:Ç
ocuklarda
biperiden

kullanımı ile
ilgili

deneyimler
sınırlıdır ve

esas olarak
ilaçların
neden
olduğu

kaslarda
istemsiz

kasılmalar
ile gelişen
hareket

bozuklukları
nın kısa
dönemli

tedavisiyle
ilişkili,

1 yaşına
kadar-1 mg

(0.2 ml)
6 yaşına

kadar 2 mg
(0.4 ml)

10 yaşına
kadar 3 mg

(0.6 ml)
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desteklenmesi
önerilmektedir.Or
ganofosfat içeren

bileşiklerle
zehirlenme;5 mg
biperiden laktat,

zehirlenme
belirtileri

geçinceye
kadar, damar içi

yoldan tekrarlı
olarak uygulanır

Asiklovir
AKLOVIR

( ACYL ) %5
10 GR KREM

D06BB03-Antiviraller

Herpes simpleks
virüsünün yol

açtığı cilt
enfeksiyonlarının
tedavisinde;pri

mer veya
rekürran Herpes

genitalis ve
Herpes labialis
vakalarında,

immün
yetmezlikli
hastalarda

ortaya çıkan,
sınırlı ve hayatı
tehdit etmeyen
mukokutanöz

Herpes simpleks
virüs

enfeksiyonlarının
tedavisinde

(HSV-1 ve HSV-
2) kullanılır.

Krem her 3 saatte
bir, günde 6 kez

ve 1 hafta süre ile
uygulanmalıdır. 

B

 18 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanımına

ilişkin veri
bulunmam

aktadır

Asiklovir
AKLOVIR

10G  KREM
(ACYL) (KP)

D06BB03-Antiviraller

ACYL, ilk ve
tekrarlayan

genital Herpes
ve Herpes

labialis de dahil
olmak üzere

Herpes simplex
deri

enfeksiyonlarının
tedavisinde
endikedir.

Günde 5 kez,
gece dozu
atlanmak

suretiyle yaklaşık
4 saatlik

aralıklarla
uygulanmalıdır.

B

 18 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanımına

ilişkin veri
bulunmam

aktadır

Asiklovir AKLOVIR
800MG 20TB

D06BB03-Antiviraller Varicella
(suçiçeği)

enfeksiyonlarınd
a ve Herpes
Zoster (zona)

enfeksiyonunda
endikedir.Genel
likle ilerlemiş HIV

hastalığında
(CD4+ hücre

sayısı<200/mm3
olan AIDS veya

ciddi ARC
hastaları)veya

kemik iliği naklini
takiben ciddi

bağışıklık sistemi
yetersizliği olan

hastaların
tedavisinde

endikedir

Varicella ve
Herpes zoster

tedavisi:günde 5
kez, yaklaşık 4
saat arayla,
gece dozu
atlanarak
alınmalıdır.

Tedavi 7 gün
sürmelidir.Ağır

bağışıklık
yetersizliği olan

hastalar: günde 4
kez, yaklaşık

olarak 6 saatlik
aralıklarla
alınmalıdır.

B Varicella
enfeksiyonl

arının
tedavisi için
6 yaş üzeri

çocuklarda
günde 4 kez
800 mg ve

2-6 yaş
arasındaki

çocuklarda
ise günde 4
kez 400 mg

AKLOVİR
kullanılır. 2

yaş
altındaki

çocuklarda
ve

infantlarda
günde 4 kez

200 mg

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 53 / 279



AKLOVİR
verilebilir.Ve
rilecek doz
bu yaşta 20

mg/kg
şeklinde

(toplam doz
günde 800

mg'ı
geçmemek
üzere) de

hesaplanab
ilir.Tedavi 5
gün süre ile
uygulanmal

ıdır.Ağır
bağışıklık
yetersizliği
olan 2 yaş

üzeri
çocuklarda
sınırlı sayıda
veri erişkin
dozunun
kullanımı

önerilmekte
dir.

İnsan Albumini ALBIOMIN
(PLASBUMIN)
%20 100 ML
IV INF 1 FLK

B05AA01-Kan Yerine
Kullanılanlar ve Plazma

Protein Fraksiyonu

Child
sınıflandırılmasına

göre CHILD-C
grubunda olup
massif refrakter
asiti olan ve kan

albumin düzeyi <2
g/dL olarak

saptanan kronik
karaciğer

hastalarında,Asit
varlığında
"Spontan
bakteriyel

peritonit" gelişen
hastalarda

tedaviye yardımcı
olarak,Plazmafere

z ve plazma
değişimi sırasında

kan albumin
düzeyinden

bağımsız
olarak,Kök hücre
transplantasyonu

ve veno okluzif
hastalık

tedavisinde,Septik
şok tablosunda

kristalloid sıvı
resüsitasyonuna

yanıt vermeyen ve
kan

albumindüzeyi <2
g/dL olan yoğun

bakım
hastalarında,Pedi

atrik yaş
grubundaki
hastalarda

Nefrotik Sendrom
tanılı ve kan

albumin düzeyi <2
g/dL olan ve
beraberinde

plevral efüzyon,
asit, akciğer

Albumin
ilaçlarının dozu
ve infüzyon hızı

doktor tarafından
hastanın kişisel
ihtiyacına göre
ayarlanmalıdır

C PLASBUMIN
için, çocuk

vücut
ağırlığı

başına doz
ayarlanması
yapılmalıdır.
İnfüzyon hızı

düşük
tutulmalıdır.
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ödemi semptom
ve bulguları olan

pediatrik
hastalarda,Gebeli

k toksemisinde;
kan albumin

düzeyi <2 g/dL
olan olgularda
(preklampsi ve

eklampsi
tablolarında),İatroj

enik ovarian
hiperstimülasyon

sendromunda
(OHSS); kan

albumin düzeyi <2
g/dL altında olan
ve beraberinde
plevral efüzyon,

asit, akciğer
ödemi semptom

ve
bulgularında,Hast

anede yatan
diyabetik
nefropatili

hastalarda klass IV
kalp yetmezliği,
tedaviye yanıtsız

ödem ve
hipervolemi

varlığında kan
albumin düzeyi

<2,5 g/dL
olduğunda

diüretik tedaviye
yardımcı olarak

kısa süreli
kullanılabilir

Proparakain
hidroklorür

ALCAINE
15ML OFT

DML (SZ) (G)
IŞIKTAN
KORU

S01HA04-Lokal
Anestezikler

Hızlı ve kısa süreli
oftalmik

kullanım için
topikal

anestezinin
gerekli olduğu

cerrahi
işlemlerde lokal
anestezik olarak

kullanılır

Basit bir topikal
muayene için

işlemden önce 1
veya 2 damla

uygulanır.
Gerektiğinde
daha fazla

damla
eklenebilir.Bir

yabancı cismin
çıkarılması veya

bir süturun
alınması gibi

küçük cerrahi
girişimlerde: 1 ile
3 kez, her 5 ile 10

dakikada bir 1
veya 2 damla

damlatılır ya da
işlemden 2 ile 3

dakika önce 1 ile
2 damla

damlatılır.Katarak
t ekstraksiyonu
gibi uzun süreli
bir anestezi için

her 5 ile 10
dakikada bir 1
damla kullanılır,
bu uygulama

toplam 5 ile 7 kez
yapılmalıdır.

C

Proparakain
göz

damlasının
çocuklarda
ki güvenlilik
ve etkililiği

kanıtlanma
mış olmakla

beraber,
literatürde

çocuklarda
topikal
oftalmik
anestezi

ajanı olarak
kullanıldığı
bildirilmiştir.

Spironolakton
+

ALDACTAZID
E 25MG 30TB

C03EA01-Düşük Tavanlı
Diüretikler ve Potasyum

Esansiyel
hipertansiyon

Hipertansiyon
tedavisi için 2 C Günlük

dozaj,
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Hidroklorotiazit Tutucu İlaçlar

tedavisi,
konjestif kalp

yetmezliği
ödemi ve asit

durumları,karaci
ğer sirozu,

nefrotik
sendrom,

idiopatik ödem,
diğer tedbirlerin
uygunsuz veya
yetersiz olduğu
hipokalemide,

diğer tedbirlerin
uygun

görülmediği
dijitalis alan
hastalardaki

hipokaleminin
profilaksisinde.

hafta veya daha
uzun süreli olacak

ise, çoğu hasta
için bölünmüş
dozlar halinde

günde 2-4 tablet
verilmesi

endikedir.Ödem
vakaları için

Tedavi 2 hafta
veya daha uzun
süreli olacak ise,
çoğu hasta için
bölünmüş dozlar
halinde günde 4
tablet verilmesi
endikedir. Fakat
dozaj günde 1-8
tablet arasında

değişebilir.

bölünmüş
dozlar

halinde kilo
başına 1.65

- 3.3mg
spironolakto

n olacak
şekilde

ayarlanmalı
dır

Spironolakton ALDACTONE
100MG 16TB

(TK)

C03DA01-Aldosteron
Antagonistleri

Esansiyel
hipertansiyon,
Konjestif kalp
yetmezliğine
bağlı ödem,
Asit ve/veya

ödemli
karaciğer

sirozu,Malignant
asit,Nefrotik
sendrom; ve
diğer ödemli

durumlar,Hipok
alemi,Primer

aldosteronizm
tanısı,Primer

aldosteronizmin
ameliyat öncesi

kısa süreli
tedavisindeve

cerrahi için
uygun olmayan
hastaların uzun
süreli tedavisi.

Esansiyel
hipertansiyon

Erişkin dozu
genellikle 50-100
mg/gün (1/2-1
tablet),Konjestif
kalp yetmezliği

Erişkin dozu
genellikle 100

mg/gün (1
tablet) dür. Daha

zor ve şiddetli
vakalarda 400

mg'a kadar
artırılabilir. Ödem

kontrol altına
alındığında,
idame dozu

genellikle günlük
25- 200 mg'dır.
Asit ve ödemli

karaciğer
sirozu,Eğer idrar
Na+/K+ oranı 1.0
den büyük ise;
100mg/gün (1

tablet). Eğer idrar
Na+/K+ oranı 1.0

den küçük ise;
200-400 mg/gün

(2-4 tablet).
İdame doz kişiye

özel
belirlenmelidir.Ma

lignant asit
Genellikle

başlangıç dozu
100-200

mg/gün'dür.
Daha ciddi

durumlarda doz
kademeli bir

şekilde 400 mg'a
kadar artırılabilir.
Efrotik sendrom

Erişkin dozu
genellikle 100-200

mg/gün (1-2

C/D Çocuklarda
ki ödem ,İlk
doz vücut
ağırlığının
kilogramı
başına,

bölünmüş
dozlarda 3
mg/gün dır.

Doz
hastanın
tedaviye
cevabına

ve
toleransına

göre
ayarlanmalı

dır.
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tablet)
dür.Hipokalemi
Oral potasyum 

takviyesinin
uygun olmadığı

düşünüldüğünde,
25-100 mg/gün

(1/4 - 1)
spironolakton
diüretiğe bağlı
hipokalemide
faydalı olabilir.

Petidin
hidroklorür

ALDOLAN
100MG

5AMP Y.R.İ
IŞIKTAN
KORU

N02AB02-Fenilpiperidin
Türevleri

Değişik etiyolojili
şiddetli ağrılar,
gastrointestinal
ve ürogenital

yolların
koliklerinde

(safra kesesi ve
safra kanalı

kolikleri
hariç).Miyokard

enfarktüsü,
pulmoner

ödem,Preopera
tif analjezik

olarak,Doğumd
a: ağrıyı

azaltmak,
servikal

dilatasyon ve
plasenta gelişi
fazının süresini

kısaltmak, uterus
ağzı sertliği ve
spazmlarında,

spazmodik
doğum ve baş

gelişi
esnasındaki

ağrıda
endikedir

Genelde deri
altına ve kas

içine 2
ml,Gerektiğinde

doz 3 saatlik
aralıklarla
tekrarlanır

(doğumda, 24
saat içinde 8
ml'den fazla

verilmez).

C

Çocuklarda
doz daha
düşüktür.
Petidinin

yeni
doğanlarda
kullanımına

ilişkin
güvenliği

kanıtlanma
mıştı

Montelukast
sodyum

ALECAST
(NOTTA) 10
MG 28 FILM

TABLET

R03DC03-Lökotrien
Reseptör Antagonistleri

ALECAST 15 yaş
ve üzeri

hastalarda
persistan astım

tedavisi
(gündüz ve

gece
semptomlarının

önlenmesi,
aspirine duyarlı

astım
hastalarının
tedavisi ve

egzersizin yol
açtığı

bronkokonstriksi
yonun

önlenmesi) için
endikedir.ALEC
AST 15 yaş ve

üzeri hastalarda
mevsimsel alerjik

rinit, pereniyal
alerjik rinit (yıl
boyu devam

eden)

15 yaş ve üzeri
adolesanlar ve
erişkinlerde doz
günde bir defa
bir adet 10 mg

tablettir.

B Montelukast
ın 6-14 yaş
arası astımlı

pediatrik
hastalardak
i güvenliliği
ve etkililiği

profilleri
erişkinlerdek

iyle
benzerdir.M
ontelukastın

2-14 yaş
arası

pediatrik
hastalarda
mevsimsel
alerjik rinit
tedavisi ve
6 aylık-14
yaş arası
pediatrik

hastalarda
yıl boyu
devam

eden alerjik
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semptomlarının
giderilmesi için
endikedir.ALEC
AST 15 yaş ve

üzeri hastalarda
antihistaminikler
e dirençli kronik

idiyopatik
ürtikerin
kombine

tedavisinde
endikedir.

rinit
tedavisinde
ki etkililiği,
15 yaş ve

üzeri alerjik
rinitli

hastalarda
gösterilen
etkililiğine
benzerdir 

Montelukast
sodyum

ALECAST
(ONCEAIR)
10 mg 28

TAB.  IŞIKTAN
KORU

R03DC03-Lökotrien
Reseptör Antagonistleri

ALECAST 15 yaş
ve üzeri

hastalarda
persistan astım

tedavisi
(gündüz ve

gece
semptomlarının

önlenmesi,
aspirine duyarlı

astım
hastalarının
tedavisi ve

egzersizin yol
açtığı

bronkokonstriksi
yonun

önlenmesi) için
endikedir.ALEC
AST 15 yaş ve

üzeri hastalarda
mevsimsel alerjik

rinit, pereniyal
alerjik rinit (yıl
boyu devam

eden)
semptomlarının
giderilmesi için
endikedir.ALEC
AST 15 yaş ve

üzeri hastalarda
antihistaminikler
e dirençli kronik

idiyopatik
ürtikerin
kombine

tedavisinde
endikedir.

16 yaş ve üzeri
adolesanlar ve
erişkinlerde doz
günde bir defa
bir adet 10 mg

tablettir.

B

Montelukast
ın 6-14 yaş
arası astımlı

pediatrik
hastalardak
i güvenliliği
ve etkililiği

profilleri
erişkinlerdek

iyle
benzerdir.M
ontelukastın

2-14 yaş
arası

pediatrik
hastalarda
mevsimsel
alerjik rinit
tedavisi ve
6 aylık-14
yaş arası
pediatrik

hastalarda
yıl boyu
devam

eden alerjik
rinit

tedavisinde
ki etkililiği,
15 yaş ve

üzeri alerjik
rinitli

hastalarda
gösterilen
etkililiğine
benzerdir 

Montelukast
sodyum

ALECAST
(SIN-MONT)

10 MG 28 FTB

R03DC03-Lökotrien
Reseptör Antagonistleri

ALECAST 15 yaş
ve üzeri

hastalarda
persistan astım

tedavisi
(gündüz ve

gece
semptomlarının

önlenmesi,
aspirine duyarlı

astım
hastalarının
tedavisi ve

egzersizin yol
açtığı

bronkokonstriksi
yonun

önlenmesi) için

17 yaş ve üzeri
adolesanlar ve
erişkinlerde doz
günde bir defa
bir adet 10 mg

tablettir.

B Montelukast
ın 6-14 yaş
arası astımlı

pediatrik
hastalardak
i güvenliliği
ve etkililiği

profilleri
erişkinlerdek

iyle
benzerdir.M
ontelukastın

2-14 yaş
arası

pediatrik
hastalarda
mevsimsel
alerjik rinit
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endikedir.ALEC
AST 15 yaş ve

üzeri hastalarda
mevsimsel alerjik

rinit, pereniyal
alerjik rinit (yıl
boyu devam

eden)
semptomlarının
giderilmesi için
endikedir.ALEC
AST 15 yaş ve

üzeri hastalarda
antihistaminikler
e dirençli kronik

idiyopatik
ürtikerin
kombine

tedavisinde
endikedir.

tedavisi ve
6 aylık-14
yaş arası
pediatrik

hastalarda
yıl boyu
devam

eden alerjik
rinit

tedavisinde
ki etkililiği,
15 yaş ve

üzeri alerjik
rinitli

hastalarda
gösterilen
etkililiğine
benzerdir 

Montelukast
sodyum

ALECAST 10
mg 28 TB

R03DC03-Lökotrien
Reseptör Antagonistleri

ALECAST 15 yaş
ve üzeri

hastalarda
persistan astım

tedavisi
(gündüz ve

gece
semptomlarının

önlenmesi,
aspirine duyarlı

astım
hastalarının
tedavisi ve

egzersizin yol
açtığı

bronkokonstriksi
yonun

önlenmesi) için
endikedir.ALEC
AST 15 yaş ve

üzeri hastalarda
mevsimsel alerjik

rinit, pereniyal
alerjik rinit (yıl
boyu devam

eden)
semptomlarının
giderilmesi için
endikedir.ALEC
AST 15 yaş ve

üzeri hastalarda
antihistaminikler
e dirençli kronik

idiyopatik
ürtikerin
kombine

tedavisinde
endikedir.

18 yaş ve üzeri
adolesanlar ve
erişkinlerde doz
günde bir defa
bir adet 10 mg

tablettir.

B

Montelukast
ın 6-14 yaş
arası astımlı

pediatrik
hastalardak
i güvenliliği
ve etkililiği

profilleri
erişkinlerdek

iyle
benzerdir.M
ontelukastın

2-14 yaş
arası

pediatrik
hastalarda
mevsimsel
alerjik rinit
tedavisi ve
6 aylık-14
yaş arası
pediatrik

hastalarda
yıl boyu
devam

eden alerjik
rinit

tedavisinde
ki etkililiği,
15 yaş ve

üzeri alerjik
rinitli

hastalarda
gösterilen
etkililiğine
benzerdir 

Ampisilin +
Sulbaktam

ALFASID
(DEVASID) 1
GR IM/IV 1

FLAKON

J01CR01-Penisilin
Kombinasyonları (Beta
Laktamaz İnhibitörleri

Dahil)

Sinüzit, otitis
media,

epiglottit,
bakteriyel

pnömoniler
dahil üst ve alt
solunum yolu
enfeksiyonlar;

idrar yolu
enfeksiyonları

Böbrek
fonksiyonu

normal
erişkinlerde

ALFASİD'in mutad
günlük doz aralığı
1.5 g. (1000 mg.
ampisilin+ 500

mg. sulbaktam'a
tekabül eden 1

B

Çocuklar,
bebekler ve

yeni
doğanlarda
enfeksiyonl
arın çoğu
için dozaj

150
mg/kg/gün
(100 mg/kg
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ve piyelonefrit;
peritonit,
kolesistit,

endometrit ve
pelvik selülit

dahil
intraabdominal
enfeksiyonlar;

bakteriyel
septisemi; deri
yumuşak doku,
kemik ve eklem
enfeksiyonları
ve gonokok

enfeksiyonları
bulunur.

abdominal
veya pelvik

cerrahi
müdahale
yapılan ve

periton
kontaminasyon
u ihtimali olan

hastalarda post
operatif yara

enfeksiyon
insidansını

azaltmak üzere
perioperatif
olarak da

kullanılabilir.
Post operatif

sepsisi azaltmak
amacıyla,
gebeliğin

sonlandırılması
veya sezaryen

ameliyatı
sonrası ALFASİD
profilaktik olarak

kullanılabilir.

flakon ALFASİD 1
g.) ila 12 g'dır

(8000 mg
ampisilin + 4000

mg  sulbaktam'a
tekabül eden 8

flakon ALFASİD 1
g.) Sulbaktam'ın

günlük
maksimum dozu
4 g'dır. Günlük
ALFASİD dozları
genellikle 6-8
saatlik aralara

bölünerek verilir.
Şiddetli olmayan
enfeksiyonlar 12

saatte bir
uygulama ile

tedavi edilebilir.

ampisilin ve
50 mg/kg

sulbaktama
tekabül
eder)

dür.Yeni
doğanlarda

(özellikle
erken

doğmuşlard
a) hayatın

ilk
haftasında

tavsiye
edilen doz,
12 saatte

bir
bölünmüş

dozlar
halinde 75

mg/kg/gün'
dür (25

mg/kg/gün
sulbaktam

ve 50
mg/kg/gün
ampisiline
tekabül
eder).

Ampisilin +
Sulbaktam

ALFASID
(SULBAKSIT) 1

GR.IM,IV
ENJ.FLAKON

J01CR01-Penisilin
Kombinasyonları (Beta
Laktamaz İnhibitörleri

Dahil)

Sinüzit, otitis
media,

epiglottit,
bakteriyel

pnömoniler
dahil üst ve alt
solunum yolu
enfeksiyonlar;

idrar yolu
enfeksiyonları

ve piyelonefrit;
peritonit,
kolesistit,

endometrit ve
pelvik selülit

dahil
intraabdominal
enfeksiyonlar;

bakteriyel
septisemi; deri
yumuşak doku,
kemik ve eklem
enfeksiyonları
ve gonokok

enfeksiyonları
bulunur.

Böbrek
fonksiyonu

normal
erişkinlerde

ALFASİD'in mutad
günlük doz aralığı
1.5 g. (1000 mg.
ampisilin+ 500

mg. sulbaktam'a
tekabül eden 1

flakon ALFASİD 1
g.) ila 12 g'dır

(8000 mg
ampisilin + 4000

mg  sulbaktam'a
tekabül eden 8

flakon ALFASİD 1
g.) Sulbaktam'ın

günlük
maksimum dozu
4 g'dır. Günlük
ALFASİD dozları
genellikle 6-8
saatlik aralara

bölünerek verilir.
Şiddetli olmayan

B Çocuklar,
bebekler ve

yeni
doğanlarda
enfeksiyonl
arın çoğu
için dozaj

150
mg/kg/gün
(100 mg/kg
ampisilin ve
50 mg/kg

sulbaktama
tekabül
eder)

dür.Yeni
doğanlarda

(özellikle
erken

doğmuşlard
a) hayatın

ilk
haftasında

tavsiye
edilen doz,
12 saatte
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abdominal
veya pelvik

cerrahi
müdahale
yapılan ve

periton
kontaminasyon
u ihtimali olan

hastalarda post
operatif yara

enfeksiyon
insidansını

azaltmak üzere
perioperatif
olarak da

kullanılabilir.
Post operatif

sepsisi azaltmak
amacıyla,
gebeliğin

sonlandırılması
veya sezaryen

ameliyatı
sonrası ALFASİD
profilaktik olarak

kullanılabilir.

enfeksiyonlar 12
saatte bir

uygulama ile
tedavi edilebilir.

bir
bölünmüş

dozlar
halinde 75

mg/kg/gün'
dür (25

mg/kg/gün
sulbaktam

ve 50
mg/kg/gün
ampisiline
tekabül
eder).

Setirizin
hidroklorür

ALLERSET 10
mg 10 FTB

R06AE07-Piperazin
Türevleri

Alerjik rinitin
nazal ve oküler
semptomlarının

tedavisinde,
kronik idiopatik

ürtikerin
semptomlarının
tedavisinde ve

kaşıntının
semptomatik
tedavisinde
endikedir.

6 yaş ve üstü
çocuklarda ve

erişkinlerde
Semptomların
şiddetine göre
günde bir kez 5
mg (1/2 tablet)
veya 10 mg (1
tb) uygulanır.

B

6 yaş ve
üstü

çocuklarda
ve

erişkinlerde
Semptomlar
ın şiddetine
göre günde
bir kez 5 mg
(1/2 tablet)
veya 10 mg

(1 tb)
uygulanır.

Setirizin
hidroklorür

ALLERSET
200ML ŞRP

R06AE07-Piperazin
Türevleri

Alerjik rinitin
nazal ve oküler
semptomlarının

tedavisinde,
kronik idiopatik

ürtikerin
semptomlarının
tedavisinde ve

kaşıntının
semptomatik
tedavisinde
endikedir.

12 yaş üstü
çocuklarda ve

erişkinlerde
Semptomların
şiddetine göre
günde 1 kez 5

mg (tam kaşık) (5
mg/5 ml şurup)
veya 10 mg (iki
tam kaşık) (10

mg/10 ml şurup)
uygulanır.

B 2-6 yaş
arası

çocuklarda
Günde 1

kez 2.5 mg
(yarım

kaşık) (2.5
mg/2.5 ml

şurup)
uygulanır.

Bu yaş
grubunda
günlük doz

5 mg'a
yükseltilebilir
.  6-12 yaş

arası
çocuklarda
Semptomlar
ın şiddetine
göre günde
1 kez 5 mg
(tam kaşık)
(5 mg/5 ml
şurup) veya
10 mg (iki
tam kaşık)
(10 mg/10
ml şurup)
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uygulanır
veya günlük

doz ikiye
bölünerek

de
uygulanabili

r

Glimepirit AMARYL
2MG 30 TB

A10BB12-Sülfonamidler
(Üre Türevleri)

Kan şekeri
düzeylerinin tek

başına diyet,
fiziksel egzersiz
ve kilo kaybı ile

yeterince
kontrol

edilemediği
insüline bağımlı
olmayan (Tip 2)

diabetes
mellitusta
kullanılır.

Başlangıç dozu,
günde bir kez 1

mg
AMARYL'dir.Düze
nli olarak kontrol
edilen kan glukoz

düzeylerine
dayalı olarak,

kademeli veher
kademe

arasında 1-2
haftalık aralar
olacak şekilde

günlük doz 1 mg-
2 mg-3 mg-4 mg-

6 mg-8 mg'a
kadar arttırılabilir.

C

AMARYL'in
18 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanımı

önerilmez.

Amfoterisin B,
lipozomal

AMBISOME
50 MG 1
FLAKON

J02AA01-Antibiyotikler AMBISOME
duyarlı

organizmalara
bağlı olarak

gelişen sistemik
mikotik

enfeksiyonların
tedavisinde

(örn.
Kriptokokoz,

Kuzey Amerika
blastomikozu,

dissemine
kandidiyaz,

kokidiodomikoz,
aspergilloz,

histoplasmoz,
mükormikoz
gibi) ve bazı

Amerikan
mukokütanöz
leishmaniazis
vakalarının

tedavisinde ,nöt
ropenik

hastalarda
nedeni

bilinmeyen
ateşin (FUO)

tedavisinde,im
münyeterliliği

olan yetişkin ve
çocuk

hastalardaki
visceral

leishmaniasis'in
primer

tedavisinde
endikedir.

AMBISOME
olarak

amfoterisin dozu
her bir hastanın

spesifik
gereksinimlerine

göre
ayarlanmalıdır.Sis

temik mikotik
enfeksiyonların

tedavisi
için;Tedaviye
genellikle 1

mg/kg/gün dozu
ile başlanır ve
gerekirse doz

kademeli olarak
5 mg/kg/gün'e

kadar
arttırılır.Nötropeni

k hastalarda
nedeni

bilinmeyen ateşin
tedavisi için

Başlangıç dozu
günde kilo
başına 1-3

mg/kg/gün
olmalıdır.

Gerekirse doz 5
mg/kg/gün'e

çıkartılabilir.Visce
ral leishmaniasis,

21 gün süreyle
günde kilo

başına 1-1.5 mg
veya 10 gün

süreyle günde
kilo başına 3 mg

olarak ,İmmünyet
ersizliği olan (örn.

HIV pozitif)
hastalarda doz,
21 gün süreyle

B AMBISOME,
1 ay-18 yaş
arası çocuk
hastalarda
araştırılmıştır

. Doz,
erişkinlerdek

i gibi kg
başına
vücut

ağırlığı esas
alınarak

hesaplanm
alıdır.AMBIS

OME için
güvenlilik ve

etkililik, 1
aylıktan
küçük

bebeklerde
belirlenme

miştir.
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günde kilo
başına 1-1.5 mg

kullanılabilir .

Amiodaron
hidroklorür

AMIDOVIN
(CORDALIN)

150MG
6AMPY.R.İ

IŞIKTAN
KORU

C01BD01-
Antiaritmikler : Sınıf III

Hızlı ventriküler
ritim ile birlikte

atrial
aritmi,Wolf-

Parkinson White
sendromuna

bağlı
taşikardi.,Tanısı

konmuş,
semptomatik

ventriküler aritmi
tedavisinde

endikedir

Yükleme tedavisi
Ortalama doz,

250 ml %5
dekstroz çözeltisi

içinde 5
mg/kg'dır.İdame

tedavisi
Birkaç gün

süreyle, 250 ml
%5 dekstroz

çözeltisi içinde
10-20 mg/kg/gün

(ortalama 24
saatte 600-800

mg, 24 saate en
çok 1200 mg)

olarak uygulanır.
İntravenöz

enjeksiyon,Doz
en az 3 dakika

uygulanan
5mg/kg'dır

D

Çocuklarda
etkililiği ve
güvenliliği

kanıtlanma
mıştır. Benzil

alkol
içermesi

nedeniyle 3
yaşın

altındaki
çocuklarda
kullanılmam

alıdır.

Amiodaron
hidroklorür

AMIDOVIN
150MG

6AMPUL (TK)
Y.R.İ.

C01BD01-
Antiaritmikler : Sınıf III

Hızlı ventriküler
ritim ile birlikte

atrial
aritmi,Wolf-

Parkinson White
sendromuna

bağlı
taşikardi.,Tanısı

konmuş,
semptomatik

ventriküler aritmi
tedavisinde

endikedir

Yükleme tedavisi
Ortalama doz,

250 ml %5
dekstroz çözeltisi

içinde 5
mg/kg'dır.İdame

tedavisi
Birkaç gün

süreyle, 250 ml
%5 dekstroz

çözeltisi içinde
10-20 mg/kg/gün

(ortalama 24
saatte 600-800

mg, 24 saate en
çok 1200 mg)

olarak uygulanır.
İntravenöz

enjeksiyon,Doz
en az 3 dakika

uygulanan
5mg/kg'dır

D

Çocuklarda
etkililiği ve
güvenliliği

kanıtlanma
mıştır. Benzil

alkol
içermesi

nedeniyle 3
yaşın

altındaki
çocuklarda
kullanılmam

alıdır.

  Amikasin
sülfat

AMIJEKSIN
500 MG/2 ML
IM/IV AMPUL

J01GB06- Diğer
Aminoglikozidler

Hızlı ventriküler
ritim ile birlikte

atrial
aritmi,Wolf-

Parkinson White
sendromuna

bağlı
taşikardi.,Tanısı

konmuş,
semptomatik

ventriküler aritmi
tedavisinde

endikedir

Yükleme tedavisi
Ortalama doz,

250 ml %5
dekstroz çözeltisi

içinde 5
mg/kg'dır.İdame

tedavisi
Birkaç gün

süreyle, 250 ml
%5 dekstroz

çözeltisi içinde
10-20 mg/kg/gün

(ortalama 24
saatte 600-800

mg, 24 saate en
çok 1200 mg)

olarak uygulanır.
İntravenöz

enjeksiyon,Doz
en az 3 dakika

uygulanan

D Yeni
doğanlarda

ve
premature

bebeklerde
doz: yeni

doğanlarda
10 mg/kg

‘lık bir
başlangıç
yükleme
dozunu

takiben iki
eşit doza
bölünerek
günde 15
mg/kg'dır.

Toplam
günlük doz

1.5 g'ı
geçmemeli
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5mg/kg'dır dir.

  Amikasin
sülfat

AMIKAVER
500 MG 1

AMPUL

J01GB06- Diğer
Aminoglikozidler

Hızlı ventriküler
ritim ile birlikte

atrial
aritmi,Wolf-

Parkinson White
sendromuna

bağlı
taşikardi.,Tanısı

konmuş,
semptomatik

ventriküler aritmi
tedavisinde

endikedir

Yükleme tedavisi
Ortalama doz,

250 ml %5
dekstroz çözeltisi

içinde 5
mg/kg'dır.İdame

tedavisi
Birkaç gün

süreyle, 250 ml
%5 dekstroz

çözeltisi içinde
10-20 mg/kg/gün

(ortalama 24
saatte 600-800

mg, 24 saate en
çok 1200 mg)

olarak uygulanır.
İntravenöz

enjeksiyon,Doz
en az 3 dakika

uygulanan
5mg/kg'dır

D

Yeni
doğanlarda

ve
premature

bebeklerde
doz: yeni

doğanlarda
10 mg/kg

‘lık bir
başlangıç
yükleme
dozunu

takiben iki
eşit doza
bölünerek
günde 15
mg/kg'dır.

Toplam
günlük doz

1.5 g'ı
geçmemeli

dir.

 Amlodipin
bezilat

AMLODIS  5
MG 20

TABLET (TK)

C08CA01-Dihidropiridin
Türevleri

Esansiyel
Hipertansiyon,Kr

onik stabil
anjina,Vazospas

tik ya da
Prinzmetal

Anjina
tedavisinde

endikedir

Hipertansiyon ve
anjina için mutad
başlangıç dozu

günde bir defa 5
mg AMLODİS'dir

ve hastanın kişisel
cevabına bağlı

olarak, doz
maksimum 10

mg'a artırılabilir.

C

Amlodipinin
6 yaşın

altındaki
hastalarda
kan basıncı

üzerine
etkisi

bilinmemekt
edir.6-17

yaşlar
arasındaki
pediyatrik
hipertansif
hastalarda

önerilen
antihipertan
sif oral doz
başlangıçd
ozu olarak
günde bir
kez 2.5-5

mg'dır. Dört
hafta sonra
hedeflenen

kan
basıncına

ulaşılamazs
a doz,

günde 5
mg'a

çıkarılabilir
Günde 5

mg'ın
üzerindeki

dozlar
pediyatrik
hastalarda
incelenme

miştir 

 Amlodipin
bezilat

AMLODIS
10MG 20

TABLET(TK)

C08CA01-Dihidropiridin
Türevleri

Esansiyel
Hipertansiyon,Kr

onik stabil
anjina,Vazospas

tik ya da
Prinzmetal

Hipertansiyon ve
anjina için mutad
başlangıç dozu

günde bir defa 5
mg AMLODİS'dir

ve hastanın kişisel

C

Amlodipinin
6 yaşın

altındaki
hastalarda
kan basıncı

üzerine
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Anjina
tedavisinde

endikedir

cevabına bağlı
olarak, doz

maksimum 10
mg'a artırılabilir.

etkisi
bilinmemekt

edir.6-17
yaşlar

arasındaki
pediyatrik
hipertansif
hastalarda

önerilen
antihipertan
sif oral doz
başlangıçd
ozu olarak
günde bir
kez 2.5-5

mg'dır. Dört
hafta sonra
hedeflenen

kan
basıncına

ulaşılamazs
a doz,

günde 5
mg'a

çıkarılabilir
Günde 5

mg'ın
üzerindeki

dozlar
pediyatrik
hastalarda
incelenme

miştir 
Amoksisilin +

Klavulanik asit
AMOKLAVIN

1G 10TB
J01CR02- Penisilin

Kombinasyonları (Beta-
Laktamaz İnhibitörleri

Dahil)

Üst Solunum
Yolu

Enfeksiyonları
(KBB dahil): Örn.
Rekürren tonsillit,

sinüzit, otitis
media.Alt

Solunum Yolu
Enfeksiyonları:

Örn. Kronik
bronşitin akut
alevlenmeleri,

lobar ve
bronkopnömoni
.Genito-Üriner

Sistem
Enfeksiyonları:

Örn. Sistit, üretrit,
piyelonefrit, ve
kadın genital
enfeksiyonları,

gonore.
Deri ve

Yumuşak Doku
Enfeksiyonları,Ke

mik ve eklem
enfeksiyonları:

Örn.
Osteomiyelit

Dental
enfeksiyonlar:
Dentoalveolar

abseler,Diğerleri
: Sepsise bağlı

düşük, lohusalık

Yetişkinler ve 12
yaş üzeri

çocuklar; Hafif ve
Orta şiddetli
Enfeksiyonlar

                  Günde
2 kez 625 mg

tablet
Şiddetli

Enfeksiyonlar
Günde 2 kez 1 g

tablet
Tedaviye

parenteral olarak
başlanıp oral
olarak devam

edilebilir.Dental
enfeksiyonlarda

doz (ör.
Dentoalveolar

abseler)
Yetişkinler ve 12

yaş üzeri
çocuklar+

5 gün günde 2
kez bir

AMOKLAVİN 625
mg tablet

B  AMOKLAVİ
N 625 mg

ve 1 g
tabletleri 12
yaş ve altı
çocuklar

için uygun
değildir.AM
OKLAVİN 12

yaş altı
çocuklarda
ki bakteriyel
enfeksiyonl

ar için
süspansiyon

şeklinde
bulunmakta

dır.
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humması, intra-
abdominal

sepsis

Benzidamin
hidroklorür

+ Klorheksidin
glukonat

ANDOREX
PLUS ORAL

SPR
(OROHEKS)

IŞIKTAN
KORU

A01AD02-Lokal Oral
Tedavide Kullanılan

Diğer İlaçlar

Ağız ve boğaz
mukozasında

enflamasyon ve
ağrıyla

seyreden
gingivit,
stomatit,

farenjit, tonsilit
ve Aftöz

lezyonlarda,
Ağız ve boğaz

antisepsisi,
hastanın yutma
fonksiyonunun
rahatlatılması

ve diş eti
rahatsızlıklarında

semptom
giderici

olarak,eridontal
girişimlerden

önce ve
sonra,Radyoter

api ve
kemoterapi
sonrası veya

diğer nedenlere
bağlı

mukozitlerde,De
ntal plakların

önlenmesinde

ANDOREX'in
yetişkin dozu 15

ml'dir. Gün
boyunca 1,5-3

saatlik aralıklarla
uygulanır.

C

12 yaş ve
üzerindeki

çocuklarda,
5-15 ml

ANDOREX
ile her 1,5-3
saatte bir
30 saniye

süre ile
gargara

yapılır.Sürekl
i olarak 7
günden

fazla
kullanılmam

alıdır.

Lidokain

ANESTOL
(LOKALEN)

%5 30G POM
(KP)

D04AB01 - Topikal
Anestezikler

Deri ve
mukozanın

yüzeysel
yanıkları

Çeşitli
nedenlere bağlı

kaşıntılar ,
Meme ucu,
anüs, dudak
çatlakları ve

ağrıları
Endotrakeal
entubasyon

uygulamasında
anestezik

lubrikan olarak

Gerektiğinde
birkaç defa

kullanılabilir. Bir
seferde

uygulanan
lidokain dozu 250

mg'ı
aşmamalıdır.Günl

ük 17-20 g
ANESTOL (850-

1000 mg
lidokaine

eşdeğer) dozu
aşılmamalıdır.

B

Çocuklara
uygulanac

ak doz
daha düşük

olmalı;
çocuğun
yaşı, kilosu
ve fiziksel

durumuna
uygun

olmalıdır.

Lidokain

ANESTOL
(REDEKAIN)
%5 POMAD

(30 GR)

D04AB01 - Topikal
Anestezikler

Deri ve
mukozanın

yüzeysel
yanıkları

Çeşitli
nedenlere bağlı

kaşıntılar ,
Meme ucu,
anüs, dudak
çatlakları ve

ağrıları
Endotrakeal
entubasyon

uygulamasında
anestezik

lubrikan olarak

Gerektiğinde
birkaç defa

kullanılabilir. Bir
seferde

uygulanan
lidokain dozu 250

mg'ı
aşmamalıdır.Günl

ük 17-20 g
ANESTOL (850-

1000 mg
lidokaine

eşdeğer) dozu
aşılmamalıdır.

B

Çocuklara
uygulanac

ak doz
daha düşük

olmalı;
çocuğun
yaşı, kilosu
ve fiziksel

durumuna
uygun

olmalıdır.

ANESTOL
POMAT  30

D04AB01 - Topikal
Anestezikler

Deri ve
mukozanın

Gerektiğinde
birkaç defa B Çocuklara

uygulanac
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Lidokain GR. yüzeysel
yanıkları

Çeşitli
nedenlere bağlı

kaşıntılar ,
Meme ucu,
anüs, dudak
çatlakları ve

ağrıları
Endotrakeal
entubasyon

uygulamasında
anestezik

lubrikan olarak

kullanılabilir. Bir
seferde

uygulanan
lidokain dozu 250

mg'ı
aşmamalıdır.Günl

ük 17-20 g
ANESTOL (850-

1000 mg
lidokaine

eşdeğer) dozu
aşılmamalıdır.

ak doz
daha düşük

olmalı;
çocuğun
yaşı, kilosu
ve fiziksel

durumuna
uygun

olmalıdır.

Sodyum
hidrojen
karbonat

ANTI-ASIDOZ
500 MG 100

KAPSÜL

B051 - Kan ve Benzeri
Ürünler

Özellikle kronik
böbrek

yetmezliğinde
olmak üzere

değişik
nedenlere bağlı

metabolik
asidozun

tedavisi ve
proflaksisi

Doz kandaki
metabolik
asidozun

derecesine
bağlıdır. Hekim

tarafından başka
şekilde reçete

edilmedi ise doz,
günde alınan 6-9

kapsüldür. 

C

Pediyatrik
popülasyon
kullanımına

ilişkin bir
bilgi

bulunmam
aktadır.

Dimenhidrinat

ANTI-EM 12
TB

(DRAMAMIN
E TABLET)

A04AD - Diğer
Antiemetikler

Taşıt tutması
(deniz tutması,
uçak tutması,
tren, otomobil

ve otobüs
tutması) ile eşlik
eden bulantı,

kusma ve/veya
vertigo

tedavisinde ve
önlenmesinde

kullanılır.
Meniere

hastalığının ve
diğer vestibular
rahatsızlıkların
neden olduğu

bulantı ve
Labirentit (Aural

vertigo,
pozisyonel

vertigo,
epidemik
vertigo)'in

semptomatik
tedavisinde

kullanılır.

Taşıt tutmasının
eşlik ettiği

bulantı, kusma
ve/veya

vertigonun
önlenmesi ve

tedavisinde:her
4-6 saatte bir, 50-

100 mg (1-2
tablet), 24 saatte
400 mg (8 tablet)
dozu geçmeden
veya doktorun

talimatları
doğrultusunca

uygulanmaktadır.
Meniere

hastalığının
semptomatik
tedavisinde,

günde 3 defa 25-
50 mg oral

dimenhidrinat
uygulanmaktadır.

B

2 ila 6 yaş
arası

çocuklarda
her 6 ila 8
saatte bir
12,5 ila 25
mg (1/4-

1/2) tablet
arasındadır.
24 saatte 75

mg (1,5
tablet) fazla
alınmamalı

dır.
Alternatif

olarak 1,25
mg/kg ya

da 37,5
mg/m2
olarak

verilebilir.6
ila 12 yaş

arası
çocuklarda
her 6 ila 8
saatte bir

25 ila 50 mg
(1/2-1
tablet)

arasındadır.
24 saatte
toplam 3
tabletten
(150 mg)

fazla
alınmamalı
dır.2 yaş altı
çocuklarda
güvenlilik ve

etkililiği
kanıtlanma
dığından

kullanılmam
alıdır.
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Polistiren
sulfonat

kalsiyum tuzu

ANTI-
POTASIUM

(NOPOT) 880
MG/ 1 G

GRANUL (20
SASE)

V03AE01- Hiperkalemi
ve Hiperfosfatemi

Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar

Renal yetmezlikli
diyaliz

hastalarında,
diyaliz seansları
arasında serum

potasyum
yüksekliğinin
tedavisi ve
profilaksisi
Potasyum

intoksikasyonun
un tedavisinde

Oral
yolla :hiperpotas
eminin tedavisi

için 2-4 x 1 poşet
(15 gram) ANTI-
POTASIUM ® bir
miktar sıvı içinde
veya yiyeceklere

karıştırılarak
uygulanır.Rektal

Yolla:
Ortalama günlük
doz, 1-2 x 2 poşet

(30 gram'ın
retansiyon

lavmanı şeklinde
uygulanması  ile
gerçekleştirilir.

B

Oral Yolla:
Gün içinde

birkaç
parçaya
bölünmüş

halde 0.5-1
gram/kg

vücut
ağırlığı

şeklinde
hesaplanar
ak uygulanır

Polistiren
sulfonat

kalsiyum tuzu

ANTI-
POTASIUM
880 MG 20

GRANUL

V03AE01- Hiperkalemi
ve Hiperfosfatemi

Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar

Renal yetmezlikli
diyaliz

hastalarında,
diyaliz seansları
arasında serum

potasyum
yüksekliğinin
tedavisi ve
profilaksisi
Potasyum

intoksikasyonun
un tedavisinde

Oral
yolla :hiperpotas
eminin tedavisi

için 2-4 x 1 poşet
(15 gram) ANTI-
POTASIUM ® bir
miktar sıvı içinde
veya yiyeceklere

karıştırılarak
uygulanır.Rektal

Yolla:
Ortalama günlük
doz, 1-2 x 2 poşet

(30 gram'ın
retansiyon

lavmanı şeklinde
uygulanması  ile
gerçekleştirilir.

B

Oral Yolla:
Gün içinde

birkaç
parçaya
bölünmüş

halde 0.5-1
gram/kg

vücut
ağırlığı

şeklinde
hesaplanar
ak uygulanır

İnsülin Glulisin

APIDRA
SOLOSTAR
SC 3 ML 5
KLM (SZ)

Y.R.İ.

A10AB06 - Hızlı Etkili
İnsülinler ve

Analogları,Enjaktabl

İnsülin ile
tedavinin

gerekli olduğu,
diabetes
mellituslu,

yetişkin, ergen
ve 6 yaş ve
üzerindeki

çocuk
hastalarda
endikedir.

Öğünlerden kısa
süre (0-15 dakika)

önce ya da
hemen sonra

verilmelidir.APİDR
A® dozajı her bir

hasta için bireysel
olarak

ayarlanmalıdır

C

APİDRA®'nı
n 6

yaşından
küçük

çocuklarda
kullanımıyla
ilgili yetersiz
klinik bilgi

mevcuttur.

Vitamin B1
(Tiamin)

hidroklorür
Vitamin B6
(Piridoksin)
hidroklorür

APIKOBAL
(BEVITAB

B12) 30 FTB

A11DB
VİTAMİN B6 VE/VEYA

VİTAMİN B12 İLE
KOMBİNE VİTAMİN B1

B1, B6, B12
vitaminlerinin
yetersizliği için

risk faktörü
bulunan

hastalarda,
Zihinsel ve

bedensel çabuk
yorulma,

unutkanlık,
sinirlilik,

kuvvetsizlik,
titreme gibi

genel preklinik
şikayetleri olan

hastalarda,
Nevrit,

polinevrit,
diyabetik
nöropati,

nevralji, zona,

12 yaş üstü
çocuklar ve

yetişkinler
 için: Günde 1

film kaplı tablet

X

12 yaşın
altındaki
çocuklar

için
kontrendike

dir.
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tremorda,Artrit,
periartrit, siyatik,
lumbalji, artralji,
miyalji, kramplar
ve romatizmal

ağrılar gibi diğer
ağrılı

durumlarda,
Kardiyomiyopati

, ameliyat
sonrası

kusmalar,
radyasyon

hastalığında,
ateşli romatizma

ve özellikle
alkolizm
sırasında

görülen kronik
intoksikasyonlar

da tedaviye
yardımcı olarak

kullanılır.

Sefuroksim
sodyum

APROKAM
50 MG 

INTRAKAMER
AL ENJ. 10
FLAKON

S01AA27
APROKAM

İNTRAKAMERAL
ENJEKSİYONLUK

ÇÖZELTİ TOZU 50 mg

Katarakt
cerrahisinden

sonra
postoperatif

endoftalminin
antibiyotik

 profilaksisinde
endikedir

Göz içi
(intrakameral)

enjeksiyona
yöneliktir.

 Flakon tek
kullanımlıktır.

B

Herhangi bir
etkileşim
çalışması

yapılmamışt
ır.

Naproksen
sodyum

APROL FORT
(APRALJIN

FORTE) 
550 MG 10
FILM TABLET

M01AE
PROPİYONİK ASİT

TÜREVLERİ 
M01AE02

APRALJİN FORTE FİLM
TABLET 550 mg

Osteoartrit,
romatoid artrit
ve ankilozan

spondilit belirti
ve bulgularının
tedavisi ile akut

gut artriti,
 akut kas iskelet
sistemi ağrıları,
postoperatif

ağrı ve
dismenore
tedavisinde
endikedir.

Ağrı, primer
dismenore, akut
kas iskelet sistemi

ağrıları
tedavisinde: 

Önerilen
başlangıç dozu

550 mg olup
daha sonra 12

saatte bir 550 mg
veya 6-8 saatte

bir 275 mg ile
devam edilir.

Başlangıç günlük
dozu 1375 mg'ı
ve daha sonra
ise 1100 mg'ı
aşmamalıdır.
Akut Gut'ta:

Önerilen
başlangıç dozu

825 mg olup
daha sonra 8

saatlik aralarla
275 mg şeklinde

devam edilir.

1. trimester
için C 

2. trimester
için C

3. trimester
için D

Emniyet ve
etkinlik

araştırmaları
tamamlan
madığında
n APRALJİN

FORTE
 16

yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmam

alıdır..
Ancak
sadece
juvenil

romatoid
artrit'te 5
yaşından

büyük
çocuklarda

10
mg/kg/gün
dozda 12

saat ara ile
kullanılmalıd

ır.
 Aktif kömür AQUA-

CARBO 50GR

240ML SUSP
(S)

A07BA01
AQUA-CARBO

KULLANIMA HAZIR SULU
AKTİF KARBON İÇEREN
ORAL SÜSP. 50 g/240ml

AQUA-CARBO,
ilaç

zehirlenmelerind
e ya da ilaçların
oral yoldan aşırı

doz alınması
durumlarında
mide-barsak 
sistemindeki

zehirli

AQUA-CARBO
için pozoloji

değişkendir ve
hekim tarafından

her hasta için ayrı
olarak

belirlenmelidir.

C Pediyatrik
doz,

çocuğun
yaşına ve

vücut
ağırlığına

göre
ayarlanmalı

dır. 
1-12 yaş
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maddelerin
adsorbe

edilmesinde
endikedir.

arasındaki
çocuklar:

25-50 gram
aktif kömür

1 yaş
altındaki
çocuklar:
0.5 g-1.0
g/kg aktif

kömür

300 mg
irbesartan ve 

12.5 mg
hidroklorotiyazi

d

ARBESTA
PLUS (CO-

IRDA) 
300 MG/12.5

MG 28 FTB
(TK) 

C09DA04
CO-İRDA FİLM TABLET

300 mg/12.5mg

Esansiyel
hipertansiyonun

tedavisi..
Bu

kombinasyon,
tek başına

irbesartan veya
hidroklorotiyazid
uygulamasıyla
kan basıncının
yeterli oranda
kontrol altına
alınamaması
durumunda

kullanılır.

CO-İRDA, tek
başına irbesartan

veya
hidroklorotiyazid
ile kan basıncının

yeterli oranda
kontrol altına
alınamadığı
hastalarda

günde bir kez, 
yemeklerle ve
yemeklerden

bağımsız olarak
kullanılabilir. Etkin

bileşenlerle
(irbesartan ve

hidroklorotiyazid)
doz titrasyonu

yapılması
önerilebilir.

D

CO-
İRDA'nınçoc
uklarda ve
ergenlerde 
güvenliliği
ve etkinliği

belirlenmed
iğinden
kullanımı

önerilmeme
ktedir.

Lidokain 
hidroklorür

ARITMAL %10
3AMP

 (TK)  Y.R.İ.

C01BB01
ARİTMAL AMPUL 500

mg/5ml

Ventriküler
aritmilerde

(ekstrasistoller
ve taşikardiler)
Akut miyokard

enfarktüsü
sonrasında

Kalp
ameliyatları
esnasında

meydana gelen
miyokard

hasarlarına
bağlı

oluşabilecek
aritmilerde

Kalp
kateterizasyonu

ve
angiyokardiyogr

afi gibi
diyagnostik

müdahalelerde

Kardiyak
aritmilerin

tedavisinde
Ortalama

dakikada 25-50
mg olacak

şekilde, 50-100
mg i.v. yükleme

dozu verilir.
Alternatif olarak

1-1.5 mg/kg
olarak da
verilebilir.

Yükleme dozu ile
istenen cevap
alınmaz ise ilk
uygulamanın
bitmesinden 5
dakika sonra,

ikinci bir
injeksiyon

yapılabilir. 1 saat
içinde 200-300
mg'dan fazla

uygulanmamalıdı
r.

Yaşlı hastalarda
veya konjestif
kalp yetersizliği

veya kardiyojenik
şokta daha
düşük bolus

dozları
gerekebilir.

B Kardiyak
aritmilerin

tedavisinde:
Çocuklarda
başlangıç

olarak 0.5-1
mg/kg

dozunda
i.v. bolus

uygulanabili
r. Bu doz
hastanın

cevabına
göre

tekrarlanabi
lir, ancak

toplam doz
3-5 mg/kg'ı
geçmemeli

dir. Bir
infüzyon
pompası

aracılığıyla,
dakikada

10-50
mikrogram/
kg hızında
idame i.v.
infüzyonu
devam

edilebilir. 
Çocuklarda
ileri kardiyak

yaşam
desteği

amacıyla ilk
olarak 1
mg/kg
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dozunda
i.v. bolus

uygulanır.
Defibrilasyo

n ve
başlangıç

bolus
uygulaması

yla
ventriküler
taşikardi

veya
ventriküler
fibrilasyon

düzeltileme
mişse,

dakikada
20-50

mikrogram/
kg hızında

i.v. infüzyon
başlanmalı

dır.
Lidokain 

hidroklorür
ARITMAL %2 

5AMP (TK)
Y.R.İ

C01BB01
ARİTMAL AMPUL 100

mg/5ml

Ventriküler
aritmilerde

(ekstrasistoller
ve taşikardiler)
Akut miyokard

enfarktüsü
sonrasında

Kalp
ameliyatları
esnasında

meydana gelen
miyokard

hasarlarına
bağlı

oluşabilecek
aritmilerde

Kalp
kateterizasyonu

ve
angiyokardiyogr

afi gibi
diyagnostik

müdahalelerde

Kardiyak
aritmilerin

tedavisinde
Ortalama

dakikada 25-50
mg olacak

şekilde, 50-100
mg i.v. yükleme

dozu verilir.
Alternatif olarak

1-1.5 mg/kg
olarak da
verilebilir.

Yükleme dozu ile
istenen cevap
alınmaz ise ilk
uygulamanın
bitmesinden 5
dakika sonra,

ikinci bir
injeksiyon

yapılabilir. 1 saat
içinde 200-300
mg'dan fazla

uygulanmamalıdı
r.

Yaşlı hastalarda
veya konjestif
kalp yetersizliği

veya kardiyojenik
şokta daha
düşük bolus

dozları
gerekebilir.

Lokal anestezik
olarak

kullanımında:
Çocuklarda, yaşlı

hastalarda ve
genel durumu

bozuk
hastalarda,

lidokain dozları
genellikle azaltılır.
Toksik reaksiyon

B Kardiyak
aritmilerin

tedavisinde:
Çocuklarda
başlangıç

olarak 0.5-1
mg/kg

dozunda
i.v. bolus

uygulanabili
r. Bu doz
hastanın

cevabına
göre

tekrarlanabi
lir, ancak

toplam doz
3-5 mg/kg'ı
geçmemeli

dir. Bir
infüzyon
pompası

aracılığıyla,
dakikada

10-50
mikrogram/
kg hızında
idame i.v.
infüzyonu
devam

edilebilir. 
Çocuklarda
ileri kardiyak

yaşam
desteği

amacıyla ilk
olarak 1
mg/kg

dozunda
i.v. bolus

uygulanır.
Defibrilasyo

n ve
başlangıç

bolus
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ihtimalini
minimize etmek

için, lidokain
solüsyonu

çocuklara %0.5 -
%1'lik

konsantrasyonlar
da verilebilir.

uygulaması
yla

ventriküler
taşikardi

veya
ventriküler
fibrilasyon

düzeltileme
mişse,

dakikada
20-50

mikrogram/
kg hızında

i.v. infüzyon
başlanmalı

dır.
lidokain

solüsyonu
çocuklara
%0.5 - %1'lik
konsantrasy

onlarda
verilebilir.

ibuprofen

ARTRIL 600
MG 

20 TABLET
(A)

M01AE
PROPİYONİK ASİT

TÜREVLERİ
M01AE01

ARTRİL FİLM TABLET 600
mg

Romatoid artrit,
osteoartrit ve

ankilozan
spondilitin belirti
ve bulgularının
tedavisi ile akut

gut artriti, 
akut kas-iskelet
sistemi ağrıları,
postoperatif

ağrı ve
dismenore
tedavisinde
endikedir.

Önerilen doz,
bölünmüş dozlar
halinde günde

1200-1800 mg'dır.
Bazı hastalarda

600-1200 mg/gün
dozunda idame

edilebilir. 
Şiddetli ve akut

olgularda dozun
akut faz geçene
kadar artırılması
avantajlı olabilir.

Günlük doz,
bölünmüş dozlar
halinde verilen

2400 mg'ı
geçmemelidir.

Ancak
gerektiğinde, doz

3200 mg'a
yükseltilebilir. Bu
durumda hasta

yakından
izlenmelidir.

Gebelik
kategorisi
 C/D (3.

trimester).

ARTRİL'in
tablet

formlarının
12 yaşından

küçük
çocuklarda
kullanılması
önerilmez. 

12 yaşından
küçük

çocuklar
için aynı

etkin
maddeyi
içeren likit
formların

kullanılması
tavsiye

edilmektedi
r. Jüvenil
romatoid
artrit'te,

bölünmüş
dozlar

halinde
vücut
ağırlığı

başına 40
mg/kg
dozuna
kadar

alınabilir.

ibuprofen
ARTRIL JEL 
(SUPRAFEN)
%5 40 GR

M02AA
TOPİKAL KULLANILAN

NON-STEROİDAL
ANTİİNFLAMATUVAR

PREPARATLARI 
M02AA13

SUPRAFEN JEL %5

Adale
romatizması,

dejeneratif ağrılı
eklem

hastalıkları
(artroz), 

omurganın ve
diğer eklemlerin

iltihabi
romatizmal

hastalıklarında,
eklem

yakınındaki

Özel bir
tavsiyede

bulunulmamışsa,
SUPRAFEN günde

3-4 defa, 
gereksinime göre
daha sık, 4-10 cm

uzunluğunda
deriye sürülüp

ovulur.

Birinci ve
ikinci

trimester
 için C

Üçüncü
trimester

için D

SUPRAFEN,
çocuk ve

adölesanlar
da yapılmış

yeterli 
çalışma

bulunmadığ
ından 14
yaşından

küçük
çocuklarda
kullanılması

tavsiye
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yumuşak
dokunun
(sinovyal

keseler, sinir, sinir
kılıfları, tendon

ve eklem
kapsülü) iltihabi
hastalıklarında,
omuz sertliği,

bel ağrısı,
lumbago, spor

ve kaza
yaralanmaların

daki ezilme,
burkulma,

gerilmelerin
dıştan veya
destekleyici
tedavisinde

kulllanılır.

edilmez.

Kandesartan
sileksetil
16 mg

Hidroklorotiyazi
d

12.5 mg

ATACAND
PLUS

(TENSART
PLUS)

 16/12,5 MG
28TB (TK)

C09DA
ANJİYOTENSİN II

ANTAGONİSTLERİ VE
DİÜRETİKLER 

C09DA06
TENSART PLUS TABLET

16 mg/12.5mg

Kandesartan
sileksetil veya

hidroklorotiyazid
ile

 monoterapinin
yeterli olmadığı

primer
hipertansiyon

TENSART PLUS'ın
önerilen dozu

günde bir defa
bir tablettir. 
Kandesartan
sileksetilin ve

hidroklorotiyazidi
n doz titrasyonu
önerilmektedir.

D

TENSART
PLUS'ın 0-18

yaşları
arasındaki
çocuklar

üzerindeki
güvenilirliği

ve etkisi
belirlenme

miştir. 
Herhangi bir
veri mevcut

değildir.

Moksifloksasin

ATAFLOKS
(MOFELOX) 
TB. 400 MG 

7 FILM TABLET

J01MA
FLOROKİNOLONLAR 

J01MA14
MOFELOX FİLM TABLET

400 mg

Duyarlı suşların
neden olduğu

aşağıdaki
bakteriyel

enfeksiyonların
tedavisinde
endikedir;

Kronik bronşitin
akut

alevlenmesinde
, toplumdan

edinilmiş
pnömonide,
akut sinüzitte,

komplike
olmayan deri ve
yumuşak doku

enfeksiyonlarınd
a, Komplike

olmayan pelvik
inflamatuvar

hastalıkta,
komplike deri ve
yumuşak doku

enfeksiyonlarınd
a (diyabetik
ayak dahil),

komplike
intraabdominal
enfeksiyonlarda

kullanılır.

Tüm
endikasyonlar

için günde bir kez
400 mg

 (1 film tablet)'dır
ve bu doz

aşılmamalıdır.

C

Çocuklarda
ve

adolesanlar
da

moksifloksas
inin

 etkinliği ve
güvenliliği

kanıtlanma
mıştır.

Hidroksizin 
dihidroklorür

ATARAX
200ML SRP

(S)

N05BB
DİFENİLMETAN

TÜREVLERİ 

Erişkinlerde
anksiyete

bozukluklarının

Anksiyete
bozukluklarının
semptomatik

C
Çocuklar

(12 aylıktan
itibaren)
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 IŞIKTAN
KORU

N05BB01
ATARAX ŞURUP 10

mg/5ml

semptomatik
tedavisinde,

Kaşıntının
semptomatik
tedavisinde,

Cerrahi
operasyon

öncesi
premedikasyon
da endikedir.

tedavisinde
Günlük 50 mg'lık

doz üçe
bölünerek (12.5
mg-12.5 mg-25

mg) alınır.
Daha ağır

vakalarda 100
mg/gün'e kadar

dozlar
kullanılabilir.

Kaşıntının
semptomatik
tedavisinde

Yatmadan önce
25 mg'lık

başlangıç dozu
ile tedaviye

başlanır,
gerektiğinde bu
dozu, günde 3-4

kez, 25 mg'lık
dozlar takip eder.

Cerrahi
operasyon
öncesinde

premedikasyon
olarak

1 veya 2 kez
uygulanan,

günde 50-100
mg: Anesteziden

önceki gece
yapılan bir

uygulamanın
ardından,

operasyondan
bir saat önce bir
uygulama daha

yapılır. 

Kaşıntının
semptomati

k
tedavisinde
12 aydan
itibaren:

Doz,
1mg/kg/gü

n'den 2
mg/kg/gün'

e kadar,
bölünmüş
dozlarda

alınır. 
Cerrahi

operasyon
öncesi

premedikas
yon olarak
Anestezide

n önceki
gece

uygulanabil
en 1

mg/kg'lık
dozun

ardından,
operasyond

an 1 saat
önce 1

mg/kg tek
dozluk

uygulama.
24 saat
içinde
alınan

toplam doz
2

mg/kg/gün'
ü

geçmemeli
dir.

Kilosu 40
kg'a kadar

olan
çocuklarda
en yüksek
günlük doz

2
mg/kg/gün'
dür. Kilosu
40 kg'dan
fazla olan

çocuklarda
en yüksek

günlük
toplam doz
100 mg'dır.
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Hidroksizin 
dihidroklorür

ATARAX
25MG 30TB
  IŞIKTAN

KORU

N05BB
DİFENİLMETAN

TÜREVLERİ 
N05BB01

ATARAX FİLM TABLET 25
mg

Erişkinlerde
anksiyete

bozukluklarının
semptomatik
tedavisinde,

Kaşıntının
semptomatik
tedavisinde,

Cerrahi
operasyon

öncesi
premedikasyon
da endikedir.

Anksiyete
bozukluklarının
semptomatik
tedavisinde

Günlük 50 mg'lık
doz üçe

bölünerek (12.5
mg-12.5 mg-25

mg) alınır.
Daha ağır

vakalarda 100
mg/gün'e kadar

dozlar
kullanılabilir.

Kaşıntının
semptomatik
tedavisinde

Yatmadan önce
25 mg'lık

başlangıç dozu
ile tedaviye

başlanır,
gerektiğinde bu
dozu, günde 3-4

kez, 25 mg'lık
dozlar takip eder.

Cerrahi
operasyon
öncesinde

premedikasyon
olarak

1 veya 2 kez
uygulanan,

günde 50-100
mg: Anesteziden

önceki gece
yapılan bir

uygulamanın
ardından,

operasyondan
bir saat önce bir
uygulama daha

yapılır. 

C

Çocuklar
(12 aylıktan

itibaren)
Kaşıntının

semptomati
k

tedavisinde
12 aydan
itibaren:

Doz,
1mg/kg/gü

n'den 2
mg/kg/gün'

e kadar,
bölünmüş
dozlarda

alınır. 
Cerrahi

operasyon
öncesi

premedikas
yon olarak
Anestezide

n önceki
gece

uygulanabil
en 1

mg/kg'lık
dozun

ardından,
operasyond

an 1 saat
önce 1

mg/kg tek
dozluk

uygulama.
24 saat
içinde
alınan

toplam doz
2

mg/kg/gün'
ü

geçmemeli
dir.

Kilosu 40
kg'a kadar

olan
çocuklarda
en yüksek
günlük doz

2
mg/kg/gün'
dür. Kilosu
40 kg'dan
fazla olan

çocuklarda
en yüksek

günlük
toplam doz
100 mg'dır.
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Lorazepam
ATIVAN EXP
1MG 20TB

N05BA
BENZODİAZEPİN

TÜREVLERİ 
N05BA06

ATIVAN EXPIDET TABLET
1 mg

Anksiyete
şikayetlerinin
giderilmesi,

Cerrahi
premedikasyon,

Kanser
kemoterapisine

bağlı mide
bulantısı ve
kusmanın

profilaktik ve
semptomatik
tedavisi için

standart
antiemetik

ilaçlarla
tedaviye ilave

olarak.

Anksiyete
tedavisi için

ortalama günlük
doz, 2-3 kez

bölünerek verilen
2-3 mg'dır, ancak
günlük doz 1-10

mg arasında
değişebilir. 

Cerrahi
premedikasyon

için, 2 - 4 mg
dozun cerrahi
işlemden bir
gece önce

ve/veya 1 - 2
saat önce,

Kanser
kemoterapisinde
n önce kullanılan

standart
antiemetik

ilaçlara ilave
olarak önerilen

doz,
kemoterapiden

önceki gece
yatarken 1 mg

ve/veya
kemoterapiden 1

saat önce 1
mg'dır ve eğer

gerekirse
kemoterapiden 6
ve 12 saat sonra

tekrarlanır.

D

12 yaşından
küçük

çocuklarda
ki güvenlilik

ve etkisi 
saptanma

mıştır ve
kullanımı
tavsiye

edilmez.

Lorazepam ATIVAN EXP
2.5MG 20TB

N05BA
BENZODİAZEPİN

TÜREVLERİ 
N05BA06

ATIVAN EXPIDET TABLET
1 mg

Anksiyete
şikayetlerinin
giderilmesi,

Cerrahi
premedikasyon,

Kanser
kemoterapisine

bağlı mide
bulantısı ve
kusmanın

profilaktik ve
semptomatik
tedavisi için

standart
antiemetik

ilaçlarla
tedaviye ilave

olarak.

Anksiyete
tedavisi için

ortalama günlük
doz, 2-3 kez

bölünerek verilen
2-3 mg'dır, ancak
günlük doz 1-10

mg arasında
değişebilir. 

Cerrahi
premedikasyon

için, 2 - 4 mg
dozun cerrahi
işlemden bir
gece önce

ve/veya 1 - 2
saat önce,

Kanser
kemoterapisinde
n önce kullanılan

standart
antiemetik

ilaçlara ilave
olarak önerilen

doz,
kemoterapiden

önceki gece
yatarken 1 mg

ve/veya
kemoterapiden 1

saat önce 1
mg'dır ve eğer

D 12 yaşından
küçük

çocuklarda
ki güvenlilik

ve etkisi 
saptanma

mıştır ve
kullanımı
tavsiye

edilmez.
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gerekirse
kemoterapiden 6
ve 12 saat sonra

tekrarlanır.

Atropin Sülfat

ATROPıN SLFT
1/2MG
10AMP 

GLN Y.R.İ
IŞIKTAN
KORU

A03BA
BELLADON

ALKALOİDLERİ
(TERSİYER AMİN

YAPILILAR) 
A03BA01

ATROPİN SÜLFAT
AMPUL - GALEN 0.5

mg/m

Anestezide
tükrük ifrazatını

ve bronşiyal
sekresyonu

azaltmada ve
vagusun kalp
üzerine olan

inhibitör etkisini
önlemede

(preanestezik
medikasyon),Pil
or spazmında,

sindirim
sisteminin diğer

kısımlarının
spazmlarında

spazmolitik
olarak,Diyare,

mide
bulantılarında,

mide
hiperasiditesind
e antisekretuar
olarak,Üretra ve

safra
koliklerinde,

İnsektisit
zehirlenmelerind

e antidot
olarak,Parkinson
sendromlarında

kullanılır.

Yetişkinlerde:
Paradoksikal

bradikardide doz
<5 mg. Asistol

veya düşük nabız
elektriksel

aktivite: I.V. 1 mg;
total doz 0.04
mg/kg. Asistol

kalıcı olursa 3-5
dakikada bir
tekrarlanır.

Preanestezik
Medikasyon: I.M.,
I.V. 0.4-4 mg 30-

60 dakika
operasyon
öncesi ve

gerektiğinde her
4-6 saatte bir

uygulanabilir.Bra
dikardi: I.V. 0.5-1

mg her 5
dakikada bir

toplamda 3 mg'ı
veya 0.04 mg/kg'ı

geçmeyecek
şekilde,trake içi
10 ml NS içinde

(trake içi doz I.V.
dozun 2-2.5 katı
kadar verilebilir).
Genellikle deri
altı, acil olarak
adale içi yada

damar içine zerk
edilebilir. Deri

altına bir defada
0.25-0.5 mg, 24

saatte 1 mg.

C  

Feniramin
hidrojen
 maleat

AVIL
(AVIJECT)
45.5MG
5AMP

R06AB
SÜBSTİTÜE

ALKİLAMİNLER 
R06AB05

AVİL AMPUL İ.M./İ.V.
45.5 mg/2ml

Aşırı duyarlık
reaksiyonları ile

çeşitli
nedenlerden

ileri gelen
kaşıntılar, 

Akıntılı mukoza
iltihabında ve

sulanan
ekzemalarda
Ürtikerlerde,
anafilaktik

reaksiyonlarda,
anjiyoödemlerin

tedavisinde
kullanılır.

Hastanın
durumuna göre
günde 1-2 defa

1/2-1 
ampul yavaş

yavaş (dakikada
1 ml) damar içine

veya adale

Herhangi
bir

teratojen
etkisi

görülmedi
ği halde

gebeliğin
özellikle ilk

üç ayında
ancak

kesin bir
endikasyo

n varsa,
anne ve
çocuğun

maruz
kalabilece
ği tehlike

düşünülere
k

kullanılmal
ıdır.

6 ay-3
yaşındaki
çocuklara
intramüskül

er 
yoldan 1-2
defa 0.4-1

ml, 4
yaşından
itibaren

çocuklara
günde 1-2
defa 0.8-2

ml
uygulanır.
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Sodyum
dihidrojen

fosfat
Disodyum

hidrojen fosfat

B.T. ENEMA
(E.S. ENEMA) 

135 ML
LAVMAN

A06AG
ENEMALAR 
A06AG01

E.S. ENEMA TIBBİ
LAKSATİF LAVMAN

Geçici kabızlık
tedavisinde ve
rektuma yakın
kalın bağırsak

ameliyatlarında
n önce ve

sonra, 
doğum öncesi

ve sonrası,
proktoskopi,

sigmoidoskopi
ya da

kolonoskopi
öncesi ve
radyoloji

tetkikleri öncesi
bağırsak

temizliği için
kullanılır.

Doktor
tarafından başka

bir şekilde
önerilmediği

takdirde, 
günde bir

kereden fazla
olmamak

koşuluyla135 ml
(1 şişe) veya 210

ml (1 şişe)
(Uygulama dozu
sırasıyla 118 ml
veya 177 ml).

C

3-12 yaş
arası

çocuklar
için yetişkin

dozunun
yarısına 

denk gelen
67.5 ml'lik

doz
bulunmakta
dır. 3 yaş altı
çocuklarda
kullanılmaz.

Monobazik
Sodyum Fosfat

Dibazik
Sodyum Fosfat

B.T. ORAL
(PHOSPHO-

SODA)
 LAKSATIF 45

ML

A06AD
OZMOTİK ETKİLİ
LAKSATİFLER 

A06AD17
PHOSPHO-SODA ORAL

LAKSATİF

Bağırsak
temizleyicisi

olarak, hastayı
kolon

cerrahisine, 
kolonu röntgen

ya da
endoskopik

inceleme için
hazırlamak
amacıyla
kullanılır.

Öğlen 12 öncesi
hastane

randevuları için
sabah dozaj
talimatları, 

öğleden sonraki
randevular için

deöğleden
sonraki dozaj
talimatlarına
uyulmalıdır.

C

l8 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanımı

kontrendike

olduğu için
bu

popülasyon
ile etkileşim
çalışması

yapılmamışt
ır.

klopidogrel

BACLAN
(PLANOR)

 75MG 28TB
(TK)

B01AC
TROMBOSİT

AGREGASYON
İNHİBİTÖRLERİ (HEPARİN

HARİÇ) 
B01AC04

PLANOR FİLM TABLET 75
mg

Aterotrombotik
olayların

önlenmesi

Geçirilmiş
Miyokard

İnfarktüsü, 
Geçirilmiş İnme
veya Periferik
Arter Hastalığı
Akut Koroner

Sendrom

B

Çocuklarda
ve

adolesanlar
da

güvenliliği
ve 

etkililiği
tespit

edilmemiş
olduğunda

n
klopidogrel
kullanılmam

alıdır.

Sülfametoksaz
ol (SMZ)

Trimetoprim
(TMP)

BACTRIM
400MG/80M

G  5 ML
 1 AMP
IŞIKTAN
KORU

J01EE
SÜLFONAMİD VE

TRİMETOPRİM
KOMBİNASYONLARI
(TÜREVLERİ DAHİL) 

J01EE01
BACTRİM İ.V.
ENJEKTABL 

Pneumocystis
jiroveci

(P.carinii)
pnömonitisin
önlenmesi ve

tedavisi
Toksoplazmozisi
n profilaksisi ve

tedavisi
Nokardiozisin

tedavisi

Uygun seyreltme
yapıldıktan sonra

12 saatte bir 
2 x(5 ml) ampul,

(10 ml)

C

Çocuklarda
herhangi bir

etkileşim 
çalışması

yapılmamışt
ır.

 Mupirosin 
BACTROBAN
(MUPIDERM) 
15G* POM*

D06AX
TOPİKAL KULLANILAN

DİĞER ANTİBİYOTİKLER 
D06AX09

MUPİDERM POMAD %2

Bakterilerin
neden olduğu

deri
enfeksiyonları,

impetigo, 
folikül iltihabı,

furonküloz.

 Küçük bir miktarı
etkilenmiş

bölgeye yanıta 
bağlı olarak 10

gün süreyle
günde 2 veya 3

kez
uygulanmalıdır.

B Veri yoktur.
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D-Pantenol
10
mg

Niasinamit
Vitamin B2
(Riboflavin)
Vitamin B12

(Siyanokobala
min)

Vitamin B1
(Tiamin)

hidroklorür
Vitamin B6
(Piridoksin)
hidroklorür

BEHEPTAL
2ML 5AMP  

 IŞIKTAN
KORU

A11EA
VİTAMİN-B KOMPLEKS

(YALIN

B grubu
vitaminlerinin
noksanlığına

bağlı 
hastalıklarda

vitamin B
kompleksi

olarak kullanılır.

Vakaya ve
doktorun

tavsiyelerine göre
günde 1 veya 2

ampul i.m. 
veya hastane

ortamında
enfüzyon

şeklinde ve
ışıktan korunarak

i.v. olarak zerk
edilir.

   

Beklometazon 
dipropionat

BEKLAZON
% 0,025 

30 GR KREM
(KP)

D07AC
KORTİKOSTEROİDLER,

GÜÇLÜ (GRUP III) 
D07AC15

BEKLAZON KREM
%0.025

Psöriazis,
(yaygın plak

psöriazisi hariç)
çeşitli kontakt

dermatitler, her
çeşit ekzematöz

lezyonlar, 
seboreik

dermatitis, ilaç
erüpsiyonları,

çocuk
ekzemaları,
ışınlama ve

fiziksel etkenlere
bağlı

dermatitisler,
nörodermatozla

r, liken ruber
planus, ürtiker,
intertrigo, lupus
eritematozusda

kullanılır.

Başlangıçta,
günde iki kez

uygulama
yapılmalıdır, 

ancak iyileşme
görüldüğünde
uygulamalar

arasındaki
zaman genişletilir
ve ilaç azaltılarak

kesilir.

Yeterli bilgi

mevcut
değildir.

 

Beklometazon 
dipropionat

BEKLAZON
30 gr Pomad

(KP)

D07AC
KORTİKOSTEROİDLER,

GÜÇLÜ (GRUP III) 
D07AC15

BEKLAZON KREM
%0.025

Psöriazis,
(yaygın plak

psöriazisi hariç)
çeşitli kontakt

dermatitler, her
çeşit ekzematöz

lezyonlar, 
seboreik

dermatitis, ilaç
erüpsiyonları,

çocuk
ekzemaları,
ışınlama ve

fiziksel etkenlere
bağlı

dermatitisler,
nörodermatozla

r, liken ruber
planus, ürtiker,
intertrigo, lupus
eritematozusda

kullanılır.

Başlangıçta,
günde iki kez

uygulama
yapılmalıdır, 

ancak iyileşme
görüldüğünde
uygulamalar

arasındaki
zaman genişletilir
ve ilaç azaltılarak

kesilir.

Yeterli bilgi

mevcut
değildir.

 

Sennosid B
Bisakodil

BEKUNIS
30DRJ

A06AB
KONTAKT LAKSATİFLER 

A06AB20
BEKUNİS DRAJE

Konstipasyonun
kısa süreli 

tedavisinde
kullanılır.

Gece yatmadan
önce, ağızdan bir

miktar su ile 1
draje alınır.

B

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanılmam

alıdır.
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Metoprolol 
tartarat

BELOC
(MEPOLEX)

5MG IV 
AMPUL (TK)

Y.R.İ

C07AB
SELEKTİF BETA BLOKÖR

İLAÇLAR 
C07AB02

MEPOLEX IV
ENJEKSİYONLUK

ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL
5 mg/5ml

Supraventriküler
taşiaritmiler.

Supraventriküler
taşiaritmi

İlk başta, 5 mg'a
(=5 mL) kadar

metoprolol
dakikada 1-2 mg

hızında
intravenöz

yoldan uygulanır.
Bu uygulama,
tatmin edici bir
yanıt alınana

kadar 5'er
dakikalık
aralıklarla

tekrarlanabilir.
Toplam 10-15
mg'lık bir doz

genellikle yeterli
olmaktadır (10-15

mL). Önerilen
maksimum

intravenöz doz 20
mg'dır (=20 mL).
Şüphelenilen ya
da tanısı konmuş

miyokart
infarktüsünde

ağrı, taşiaritmi ve
miyokart

iskemisinin
profilaksi ve
tedavisinde 

Akut
İntravenöz

yoldan 5 mg (= 5
mL) uygulanır.

Doz, her 2
dakikada bir

tekrarlanabilir,
maksimum doz
15 mg'dır (=15

ml). Son
enjeksiyondan 15
dakika sonra oral
yoldan 6 saatte

bir 50 mg
metoprolol

tartarat tableti
verilir ve 48 saat
boyunca devam

edilir. 

C

Çocuklarda
MEPOLEX

tedavisi ile 
ilgili

deneyim
sınırlıdır.

 1 mL trombin 
çözeltisi ve 1
mL fibrinojen

çözeltisi

BERIPLAST-P
KOM.

SET. 3ML FLK
(SZ)

V03AK
DOKU ADEZİVLERİ

standart cerrahi
tekniklerinin

yetersiz olduğu
durumlarda
destekleyici

tedavi olarak, 
Hemostazın
sağlanması
(kanayan

gastroduodenal
ülserlerin

endoskopik
tedavisi de
dahil), Doku

yapışması/kapa
nması veya

Hacmi ve
uygulama sıklığı

her zaman
hastanın 

klinik durumuna
göre doktor
tarafından

belirlenmelidir.

C Çocuklarda
ve

adolesanlar
da

güvenliği ve

etkinliği
henüz

kontrollü
klinik

çalışmalar
ile

belirlenme
miştir.
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sütur desteği

Gliklazid BETANORM
80MG 20TB

A10BB
SÜLFONAMİDLER (ÜRE

TÜREVLERİ) 
A10BB09

BETANORM TABLET 80
mg

Yetişkinlerde,
diyet, fiziksel

egzersiz ve kilo
vermenin tek

başına 
kan şekeri
kontrolünü
sağlamada

yetersiz kaldığı
durumlarda,

insülinden
bağımsız (Tip 2)

diyabet
tedavisinde.

Tavsiye edilen
başlangıç dozu

günde 1 tablettir.
Tedavinin
idamesi

Günlük doz 1-3
tablet arasında,

olağanüstü
durumlarda

4tablettir.
Standard doz
günde 2 kez

alınan 2 tablettir.

C

Pediyatrik
popülasyon
a ilişkin veri
bulunmam

aktadır.

Protein %18.0,
yağ %48.8, 
karbohidrat

(polioller hariç)
%30.3, polioller
%1.5, fiber %1.4

BOBREK
HAST.IÇIN-
NEPRO HP 
VANILYA
AROMALI
500 ML(B)

V06DB
YAĞ - KARBONHİDRAT -

PROTEİN - MİNERAL -
VİTAMİN

KOMBİNASYONLARI

Diyaliz gereken
böbrek

hastalarında 
beslenmenin
düzenlenmesi

için

Hastanın
durumuna ve

toleransına göre
ayarlanır. 

 

Doktor veya
diyetisyen
tarafından
önerilmedik

çe 
çocuklarda
kullanılmaz.

Onabotulinum
toksinA

BOTOX 100
IU 1 FLAKON

(SZ)

M03AX
DİĞER KAS

GEVŞETİCİLER,
PERİFERİK ETKİLİ

AJANLAR 
M03AX01

BOTOX LİYOFİLİZE TOZ
İÇEREN FLAKON

Nörolojik
bozukluklar: 2
yaş ve üzeri

çocuklarda;-
Ambulatuar
pediyatrik

serebral palsi
hastalarında,
spastisiteye

bağlı dinamik
equinus ayak
deformitesi ile

ilişkili fokal
spastisitede,

Erişkinlerde ve
12 yaş üstü

çocuklarda;-
Blefarospazm,

hemifasyal
spazm ve ilişkili

fokal distoniler, -
Strabismus,
Erişkinlerde;

-Servikal distoni
(spazmodik
tortikolis), 

-İnme sonrası
gözlenen el

bileği ve el fokal
spastisitesi, -
İnme sonrası

gözlenen ayak
bileği fokal
spastisitesi,

Kronik migreni
olan erişkinlerde
baş ağrılarının

profilaksisi,
Mesane

bozuklukları,
Deri ve deri

apendaj
bozuklukları,

Her endikasyon
için doz

ayarlaması
yapılmalıdır.

C Blefarospaz
m/

Hemifasyal
spazm 12

yaş, Servikal
distoni 12

yaş,
Strabismus

12 yaş,
Serebral

palsi 2 yaş
İnmeye

bağlı fokal
üst ve alt

uzuv
spastisitesi

18 yaş,
Kronik

migren 18
yaş, Aşırı

aktif
mesane 18

yaş,
Nörojenik
detrusor

aşırı
aktivitesi 18

yaş,
Primer
aksiller

hiperhidroz
12 yaş (12
ile 17 yaş

arası
ergenlerde

sınırlı
tecrübe

mevcuttur),
Glabellar
çizgiler 18
yaş, Kaz
ayağı

çizgileri 18
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Fasiyal dinamik
çizgi tedavisi.

yaş

Esmolol 
hidroklorür

BREVIBLOC
(ERMOLOC
PREMIKS) 

2500 MG I.V.
250 ML COZ

C07AB
SELEKTİF BETA BLOKÖR

İLAÇLAR 
C07AB09

MULTİFLEX ERMOLOC
PREMİKS İ.V. İNFÜZYON

İÇİN ÇÖZELTİ

Supraventriküler
taşikardi veya

kompanse
olmamış sinüs

taşikardisi, 
İntraoperatif ve

postoperatif
taşikardi
ve/veya

hipertansiyon, 

Hastanın
durumuna göre
gerekli dozlama

yapılmalıdır.

1. trimester
için C 

2. trimester
için D

3. trimester
için D

ERMOLOC'u
n 18 yaş altı
çocuklarda
kullanımdak

i 
etkinliği ya

da
güvenilirliği

henüz
kanıtlanma

mıştır.

Terbütalin
sülfat

Guaifenesin
(gayakol

gliseril eter)

BRICANYL
100ML SRP

(S)

R03CC
SELEKTİF BETA-2-
ADRENOSEPTÖR

AGONİSTLERİ 
R03CC53
BRİCANYL

EKSPEKTORAN ŞURUP

Astımda
bronkokonstriksi
yonu azaltarak

semptom
giderici, 
KOAH'ta

semptomları
azaltmak için ve

kurtarıcı ilaç
olarak

kullanılırlar.

Doz, hastanın
durumuna göre
ayarlanmalıdır.

C

BRICANYL®
6 yaşın

altındaki 
çocuklarda
kontrendike

dir.

Sugammadeks

BRIDION
200MG / 2ML

İV 10 FLK

V03AB
ANTİDOTLAR 

V03AB35
BRIDION IV

ENJEKSİYONLUK
ÇÖZELTİ İÇEREN

FLAKON

Roküronyum ya
da

veküronyumun
neden olduğu
nöromüsküler
bloğun geriye
döndürülmesi.

Sugammadeksin
tavsiye edilen
dozu, geriye

 döndürülecek
olan

nöromüsküler
bloğun seviyesine

bağlıdır.

B

2 yaş ve
üzeri çocuk

ve
adolesanlar

da
sugammad

eksin
yalnızca

roküronyum
un neden

olduğu
nöromüskül
er bloğun

geriye
döndürülm

esinde
kullanılması

önerilir.
Tikagrelor BRILINTA 90

MG 
56 TABLET

(TK)

B01AC
TROMBOSİT

AGREGASYON
İNHİBİTÖRLERİ (HEPARİN

HARİÇ) 
B01AC24

BRILINTA FİLM KAPLI
TABLET 90 mg

Asetilsalisilik asit
(ASA) ile birlikte

uygulanan
BRILINTA, 

tıbbi
gözetimdeki
hastalar ve
perkütan

koroner girişim
(PKG) veya

koroner arter
bypass grefti

(KABG) ile
tedavi edilen
hastalar da
dahil olmak
üzere, akut

koroner
sendromlu

(stabil olmayan
anjina, ST

yükselmesiz
miyokard
enfarktüsü

BRILINTA tedavisi,
tek dozluk 180
mg yükleme

dozu 
(iki tane 90 mg'lık

tablet) ile
başlatılır ve

günde iki kez 90
mg ile devam

edilir.

C BRILINTA'nın
18 yaşın
altındaki

çocuklarda
etkililiği 

ve
güvenliliği
belirlenme
miştir. Veri
mevcut
değildir.
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[NSTEMI] veya
ST yükselmeli

miyokard
enfarktüsü

[STEMI] olan)
hastalarda
trombotik
olayların

(kardiyovasküler
ölüm, miyokard
enfarktüsü ve

inme)
önlenmesinde

endikedir.

Budesonid

BUDECORT
(CORTAIR)1

MG/2ML
 20 NEBUL

(N) - 

R03BA
GLUKOKORTİKOİDLER 

R03BA02
CORTAİR NEBÜL

Astımın tüm
basamaklarında
antienflamatuar
, bronkodilatör, 

semptom
kontrolü ve oral
steroid ihtiyacını

azaltmak
amaçlı kullanılır.

KOAH'ta tek
başına

kullanılması
önerilmez.

Günlük toplam
doz 1-2 mg'dır.

İdame doz 
toplam günlük

doz 0.5-4 mg'dır.

B

6 aylık ve
daha büyük

çocuklar
Günlük

toplam doz
0.25-0.5

mg'dır. Oral
glukokortiko

steroid
kullanan

hastalarda
daha

yüksek bir
başlangıç
dozu, örn.

günde
toplam 1

mg
düşünülebili

r.

Hiyosin-N-
butilbromür
20 mg/ml

BUSCOPAN
20MG 6 AMP

 IŞIKTAN
KORU

A03BB
BELLADON

ALKALOİDLERİ (YARI
SENTETİK, KUVATERNER

AMONYUM
BİLEŞİKLERİ) 

A03BB01
BUSCOPAN ENJ

Safra ve renal
kolik dahil, akut
gastro-intestinal,

biliyer ve
genito-üriner

sistem
spazmlarında

ve gastro-
duodenal
endoskopi,

radyoloji gibi
tanıya ya da

tedaviye
yönelik girişimler

sırasındaki
spazmlarda

kullanılır.

Günde bir kaç
kez intramüsküler,

subkutan veya
yavaş olarak

intravenöz
yoldan 1-2

enjeksiyonluk
çözelti

BUSCOPAN (20-
40 mg)

uygulanabilir.
Günlük en yüksek
doz olan 100 mg

aşılmamalıdır.

C

Bebeklerde
ve küçük

çocuklarda
Ağır

vakalarda:
Günde

birkaç kez
intramüskül

er,
subkutan ve

yavaş
olarak

intravenöz
yoldan
vücut

ağırlığının
kg'ı başına
0.3-0.6 mg

kullanılabilir.
Butamirat sitrat BUTAMCOD

100ML SRP
(S)

R05DB
ÖKSÜRÜK BASKILAYICI

DİĞER İLAÇLAR 
R05DB13

BUTAMCOD ŞURUP 7.5
mg/5ml 

Etiyolojisi değişik
akut öksürük

Cerrahi girişimler
ve bronkoskopi
için ameliyattan
önce ve sonra

öksürüğün
kesilmesi

Yetişkinlerde
günde 4 defa 15

ml
12 yaş üzeri
ergenlerde

(adolesanlarda)
günde 3 defa 15

ml 
Doktor

tarafından
reçete

edilmediği
sürece, 

maksimum
tedavi süresi 1

B 6-12 yaş
arasındaki

çocuklarda
Günde 3

defa 10 ml
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haftadır.

Eksenatid

BYETTA 10
µG/40 µL

(10
mcg/0,04 ml

2,4ml) SC
ENJ. 60 DOZ

(SZ)

A10BJ
GLUKAGON-BENZERİ

PEPTİD-1 (GLP-1)
ANALOGLARI 

A10BJ01
BYETTA S.C. ENJ.

Yetişkinlerin Tip 2
diyabet

tedavisinde;met
formin

monoterapisi,
sülfonilüre

monoterapisi,
tiyazolidindion

monoterapisi,m
etformin+sülfonil
üre ikili tedavisi

ya da
metformin+tiyaz

olidindion ikili
tedavisinden

herhangi biri ile
maksimum

tolere edilebilir
dozlara rağmen
yeterli glisemik

kontrol
sağlanamamış

hastalarda,
kombinasyon

şeklinde
endikedir.

Tolerabiliteyi
iyileştirmek için, 

en az bir ay
süreyle günde iki
kez 5 mikrogram

eksenatid
dozuyla

başlatılmalıdır.
Glisemik

kontrolün daha
da iyileştirilmesi
için eksenatid
dozu günde iki

kez 10
mikrograma

kadar
artırılabilir.Günde

iki kez 10
mikrogramdan
yüksek dozlar

önerilmemektedir
.

C

18 yaşın
altındaki

hastalarda
eksenatidin 
güvenliliği
ve etkililiği

kanıtlanma
mıştır

Kalsiyum
karbonat
Kalsiyuma
eşdeğer

Vitamin D3

CALCIMAX-
D3 30 EFF. TB

*

A12AX
KALSİYUM (DİĞER

İLAÇLARLA KOMBİNE)

Vitamin D3 ve
Kalsiyum

eksikliğine bağlı
olarak ortaya 

çıkan
osteoporoz,

osteomalazi ve
fibröz

osteodistrofi gibi
hastalıkların

önlenmesi ve
tedavisinde

kullanılır.

Doktor
tarafından başka

şekilde tavsiye
edilmediği 

takdirde günde
1–2 efervesan
tablet kullanılır.

C

Farmasötik
formu

nedeniyle 4
yaş altı

çocuklarda
ve

bebeklerde
kullanımı

önerilmeme
ktedir. 4-8
yaş arası
çocuklar;

doktor
tarafından

başka
şekilde
tavsiye

edilmediği
takdirde
günde 1

efervesan
tablet

kullanılır.

Kalsiyum
glukonat

monohidrat
Kalsiyum
levülinat
dihidrat

CALCIUM
(CALCIOSEL)

%10 10 ML 5
AMP

A12AA
KALSİYUM 
A12AA20

CALCİOSEL ENJ.
AMPUL %10

Hipoparatirodiz
m, hızlı büyüme
veya gebeliğe

bağlı
hipokalsemi,

Kalsiyum
eksikliğine bağlı
tetani, Raşitizm
ve osteomalazi

tedavisine
yardımcı,

Kurşun
zehirlenmesinde

görülen akut
kolikler,

Magnezyum
sülfat

zehirlenmesi,

Tedavi sırasında
serum kalsiyum

düzeyleri
yakından

izlenmelidir.
Antihipokalsemik

ve elektrolit
yenileyici olarak

970 mg (94.7. mg
kalsiyum iyonu)
dakikada 5 ml'yi
geçmeyen bir
hızda (47.5 mg
kalsiyum iyonu)

intravenöz olarak
yavaşça

uygulanır. Bu doz,
tetani kontrol

C

Yenidoğan
tetanisi: 0.3
ml/kg (0.07
mmol/kg)
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Alerjik durumlar
Non-

trombositopenik
purpura,
Eksüdatif

dermatozlar,
İlaçlara bağlı
gelişen kaşıntı,

Kan
transfüzyonund
a hipokalsemi

gelişiminin
önlenmesinde,

Akut floral
zehirlenmede

yardımcı olarak,
Akut

hipokalsemiKar
diyak

resüsitasyon,
Neonatal

tetaninin bazı
formlarında

kullanılır.

altına alınıncaya
kadar gerekirse

yinelenir.
Antihiperkalemik

olarak: 1 ila 2
gram (94.7. ila

189 mg kalsiyum
iyonu) dakikada

5 ml'yi geçmeyen
bir hızda (47.5 mg

kalsiyum iyonu)
intravenöz olarak

yavaşça
uygulanır.
Uygulama

sırasında ECG'nin
değişimi sürekli

izlenerek
ayarlanır ve

miktarı saptanır.
Antihipermagnes
emik olarak; 1 ila
2 gram (94.7. ila
189 mg kalsiyum
iyonu) dakikada

5 ml'yi geçmeyen
bir hızda (47.5 mg

kalsiyum iyonu)
intravenöz olarak

yavaşça
uygulanır.

Yetişkin dozu limiti
günde 15 gram

(1.42 gram
kalsiyum

iyonu)'dır.
Akut hipokalsemi:
10-20 ml (2,2-4,4

mmol)
Florür

zehirlenmesi: 0,3
ml/kg (0,07
mmol/kg)

Kurşun
zehirlenmesi: 0,3

ml/kg (0,07
mmol/kg)

Akamprosat

CAMPRAL
333 MG

 84 ENTERIK
TB

N07BB
ALKOL BAĞIMLILIĞININ

TEDAVİSİNDE
KULLANILAN İLAÇLAR 

N07BB03
CAMPRAL ENTERİK

TABLET 333 mg

Alkol bağımlısı
hastalarda
abstinans

(alkolden uzak
durma)

durumunun 
sürdürülmesini

sağlayarak alkol
bağımlılığı

tedavisinde
kullanılır.

CAMPRAL
tedavisi

psikolojik tedavi
ile

desteklenmelidir
.

Doz hastanın
kilosuna göre

ayarlanır. Dozaj,
60 kg üstündeki
kişiler için sabah,
öğle ve akşam
ikişer tablettir.
Dozaj, 60 kg

altındaki kişiler
için sabah iki,

öğle bir ve
akşam bir
tablettir.

C

CAMPRAL'in
çocuklarda
kullanılması

ile ilgili 
bir

endikasyon
yoktur.

CAMPRAL'in
çocuklarda

ve 18 yaş
altında

kullanımı
önerilmeme

ktedir.
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Sodyum klorür

Sodyum
metabisülfit

CARDENOR 4
MG/4 ML IV

INF AMP
C01CA03

Akut
hipotansiyon
durumlarında

acil önlem
olarak kan
basıncının
normale

döndürülmesind
e endikedir

İnfüzyon
genellikle

başlangıçta 2-3
ml/dakika

(dakikada 8-12
mg) veya 0,11-

0,17
(mg/kg/dakika)ol
arak verilir ve kan

basıncındaki
duruma göre

miktar ayarlanır.
Daha önceden
hipertansif olan
hastalarda, kan
basıncının daha

önceden var
olan sistolik

basıncın 400 mm
Hg'den daha

fazlasına
yükseltilmemesi
önerilmektedir.

C

Başlangıç
dozu

olarak, kan
basıncı

kontrolüyle
norepinefrin

genellikle
0,05

µg/kg/dakik
a

norepinefrin
baz infüze

edilebilir ve
0,5

µg/kg/dakik
a baza
kadar

artırılabilir.

Doksazosin
mesilat

CARDURA 4
MG TB C02CA04

benign prostat
hiperplazisinin

(BPH) veya BPH'
ye eşlik eden

klinik
semptomlarının

tedavisinde
endikedir.

hipertansiyon
tedavisinde
endike olup

hastaların büyük
çoğunluğunda
kan basıncını
kontrolde ilk
ajan olarak
kullanılabilir.

mutad günlük
doz sınırları
günde 1-16

mg'dır

C  

Karvedilol CARVEXAL
12,5 MG TB C07AG02

Hipertansiyon,
konjestif kalp

yetmezliği,
miyokard

enfarktüsünü
takip eden sol

ventrikül
yetmezliğidir.

Tavsiye edilen
başlangıç dozu 
iki gün süreyle
günde iki defa

6.25 mg'dır. Daha
sonra doza

günde iki defa
12.5 mg (1

Tablet) olarak
devam edilir.
Eğer gerek

görülürse doz iki
haftalık veya
daha uzun

aralarla
artırılabilir. Tavsiye
edilen maksimum

günlük doz 50
mg'dır.

 C
2 ve

3.trimester
de D

 

Sefuroksim
(aksetil olarak) CEFAKS TB. J01D C02

Üst solunum
yolu

enfeksiyonları:
Kulak, burun,

boğaz
enfeksiyonları,
otitis media,

sinüzit, tonsillit,
farenjit gibi.Alt

Olağan tedavi
süresi 7 gündür

(5-10 gün arası).
B

Çoğu
enfeksiyond

a Günlük
maksimum

250 mg
olmak üzere
günde 2 kez

125 mg
(2x125 mg)
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solunum yolu
enfeksiyonları:
Pnömoni, akut

bronşit ve kronik
bronşitin akut
alevlenmeleri
ve pnömoni
gibi.Genito-
üriner sistem

enfeksiyonları:
Piyelonefrit, sistit

ve üretrit
gibi.Deri ve

yumuşak doku
enfeksiyonları:

Fronkül,
piyoderma,

impetigo
gibi.Gonore:

Akut ve
komplike
olmayan

gonokokal
üretrit ve servisit.

Orta kulak
iltihabı olan

2 yaş ve
daha büyük
çocuklarda
veya daha

şiddetli
enfeksiyonl
ardaGünlük

doz
maksimum

500 mg
olmak üzere
günde 2 kez

250 mg
(2x250 veya

4x125)

Enoksaparin
sodyum

CELXANE 0,6
MG ENJ

B01 AB05 Venöz
tromboemboli
profilaksisinde
(venlerde pıhtı

oluşumunun
önlenmesi)

özellikle bazı
işlemler, örneğin
ortopedik veya
genel cerrahi
sonrasıKalp
yetmezliği,
solunum

yetmezliği,
çeşitli

enfeksiyonlar ve
romatizmal
hastalıkları
içeren akut

medikal
hastalıklar
nedeniyle

yatağa bağlı
hastaların venöz
tromboembolisi

nin
profilaksisindeH

emodiyaliz
sırasında

ekstrakorporeal
dolaşımda

tromboz
oluşumunun

önlenmesindeB
eraberinde
pulmoner

emboli gelişmiş
veya

gelişmemiş
derin ven

trombozunun
tedavisindeKara
rsız angina ve Q

dalgasız

günde bir kez 20
mg ya da 40 

B  
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(miyokard
nekrozu

bulunmasına
karşın EKG de Q

dalgasının
gelişmediği)

miyokard
infarktüsü

tedavisinde
aspirin ile birlikte

verilmelidir

A
vitamini ,Biotin,

Folik asit,
Niasinamit,

Pantotenik asit,
Vitamin B2
(Riboflavin)
Vitamin B12

(Siyanokobala
min), Vitamin

B1 (Tiamin)
hidroklorür,
Vitamin B6
(Piridoksin),
Vitamin C,
Vitamin E,

Kolekalsiferol
(Vitamin D3)

CERNEVIT
İNTRAMUSKÜ

LER VE
İNTRAVENÖZ

KULLANIM
İÇİN

LİYOFİLİZE
MULTİVİTAMİ

N

B05XC

oral alımın
kontrendike
veya yetersiz

olduğu (yetersiz
beslenme,

gastrointestinal
malabsorbsiyon,

parenteral
beslenme v.b)
veya mümkün

olmadığı
durumlarda
intravenöz

yoldan vitamin
uygulaması

gerektiğinde
endikedir.

Artmış besin
gereksinimi olan
özel durumlarda

(ciddi yanıklar
v.b.) günlük 2-3

flakon gibi yüksek
dozlar

kullanılabilir

C

hastanın
ağırlığına,
klinik ve
biyolojik

durumuna
ve birlikte

uygulanan
tedaviye

göre hekim
tarafından
ayarlanır.

Bu
popülasyon
da 11 yaşın

altındaki
kullanımına
ilişkin yeterli

veri
bulunmam

aktadır.

Siprofloksasin
hidroklorür

monohidrat

CIFLOSIN 500
MG TB J01MA02

Siprofloksasine
duyarlı

patojenlerin
neden olduğu
komplike ve

komplike
olmayan

enfeksiyonlarSol
unum yolu

enfeksiyonları:-
Klebsiella,

Enterobacter
spp, Proteus
spp, E. coli,

Pseudomonas
aeruginosa,

Haemophilus
spp, Moraxella

catarrhalis,
Legionella ve

Staphylococcus
'ların neden

olduğu
pnömonilerin
tedavisinde
endikedir.-

Özellikle

Günde 2 defa 1
tablet (2 x 500

mg)
C

Günde 2
defa 15

mg/kg'lık
oral doz

uygulanır.
Bir defada
uygulanan
maksimum

doz 1
tableti (500

mg'ı)
aşmamalıdır
(Maksimum
günlük doz
2 tablettir

(1000
mg'dır)).Sol

unum
yoluya
geçen

şarbonun
siprofloksasi
n (i.v. veya

oral) ile
toplam
tedavi

süresi, 60
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Pseudomonas
dahil gram

negatif
organizmaların

ya da
Stafilokokların
neden olduğu

orta kulak
enfeksiyonları

(otitis media) ve
paranazal
sinüslerin

enfeksiyonlarınd
a (sinüzit)

endikedir.Göz
enfeksiyonlarınd

a (bakteriyel
endoftalmitis
tedavisi ve

profilaksisinde)B
öbrek ve/veya

idrar yolları
enfeksiyonlarınd

aAdneksit,
gonore,

prostatit dahil
genital

organların
enfeksiyonlarınd
aGastrointestin
al sistem, safra

yolları
enfeksiyonları,
peritonit gibi
karın boşluğu

enfeksiyonlarınd
aCilt ve

yumuşak doku
enfeksiyonlarınd

aKemik ve
eklem

enfeksiyonlarınd
aSeptisemideİm

mün sistemi
zayıflamış
hastaların

enfeksiyonlarınd
a (örneğin

immünosupresifl
erle tedavi
gören veya
nötropenik
hastalarda)

veya enfeksiyon
riskinin yüksek

olduğu
durumlarda
profilaktik

olarakİmmün
sistemi

baskılanmış
hastaların

selektif intestinal
dekontaminasy
onundaNeisseri
a meningitidis'e

bağlı invaziv
enfeksiyonların

gündür.
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profilaksisi.
imipenem

monohidrat,
silastatin
sodyum 

CILAPEM 500
MG FLK

J01DH51 mikroorganizma
ların duyarlı

suşlarının neden
olduğu ciddi

enfeksiyonların
tedavisinde

endikedir

Her 125 mg, 250
mg veya 500 mg
doz 20-30 dakika
içinde intravenöz

uygulamayla
verilmelidir. Her
750 mg veya

1000 mg doz 40-
60 dakika
boyunca
infüzyonla
verilmelidir.

C 3 aylık ve
daha büyük
yaşta 178**
pediyatrik
hastada
(MSS dışı

enfeksiyonl
arı olan)
yapılan

yayımlanmış
çalışmalara
dayanarak,

CİLAPEM
I.V.'nin

önerilen
dozu altı
saatte bir

15-25
mg/kg/doz

dur. 3
aylıktan 3

yaşa kadar
çocuklarda

25
mg/kg/doz
ve 3-12 yaş

arası
çocuklarda

15
mg/kg/doz

u içeren
dozlar 60

dakikadaki
çoklu

infüzyonlard
an sonra

imipenemin
sırasıyla
1.1±0.4

mg/ml ve
0.6±0.2
mg/ml

ortalama
vadi

plazma
konsantrasy

onlarını
sağlamıştır;
imipenemin
vadi idrar

konsantrasy
onları her iki

dozda 10
mg/ml'nin

üzerindeydi.
Bu dozlar
MSS dışı

enfeksiyonl
arın tedavisi
için yeterli
plazma ve

idrar
konsantrasy

onlarını
sağlamıştır.

Daha küçük
(yaşamın ilk

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 90 / 279



haftasında)
prematüre
bebeklerde
(ağırlık: 670-

1,890 g)
yapılan

yayımlanmış
bir doz

saptama
çalışmasınd

a, 15-30
dakikalık

infüzyonla
12 saatte
bir verilen
20 mg/kg

dozu çoklu
dozlardan

sonra
sırasıyla 43
mg/ml ve
1.7 mg/ml
ortalama

pik ve vadi
plazma

imipenem
konsantrasy

onları
sağlamıştır.

 siprofloksasin
laktat

CIPROKTAN
200 MG FLK J01MA02

Siprofloksasine
duyarlı

patojenlerin
neden olduğu
komplike ve

komplike
olmayan

enfeksiyonlar.
Solunum yolu
enfeksiyonları.

Böbrek, idrar
yolları ve karın içi
enfeksiyonlarında

7 güne
kadar,Savunma

mekanizması
zayıflamış

(immundepresyo
nlu) hastalarda
tüm nötropenik

dönem
boyunca,Osteom

iyelitte
maksimum 2

ay,Diğer
enfeksiyonlarda

7-14 gün.

C

Kistik fibrozis
enfeksiyonl

arı3 x 10
mg/kg
vücut
ağırlığı
(<400

mg/doz)
Komplike

üriner sistem
enfeksiyonl

arı ve
piyelonefrit3
x 6 mg/kg-3
x 10 mg/kg

vücut
ağırlığı
(<400

mg/doz)
İnhalasyon

antraks
(maruziyet
sonrası)2 x
10 mg/kg

vücut
ağırlığı
(<400

mg/doz)
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siprofloksasin
hidroklorür

CIPRONATIN
750 MG TB

J01MA02 Siprofloksasine
duyarlı

patojenlerin
neden olduğu
komplike ve

komplike
olmayan

enfeksiyonlarSol
unum yolu

enfeksiyonları:-
Klebsiella,

Enterobacter
spp, Proteus
spp, E. coli,

Pseudomonas
aeruginosa,

Haemophilus
spp, Moraxella

catarrhalis,
Legionella ve

Staphylococcus
'ların neden

olduğu
pnömonilerin
tedavisinde
endikedir.-

Özellikle
Pseudomonas

dahil gram
negatif

organizmaların
ya da

Stafilokokların
neden olduğu

orta kulak
enfeksiyonları

(otitis media) ve
paranazal
sinüslerin

enfeksiyonlarınd
a (sinüzit)

endikedir.Göz
enfeksiyonlarınd

a (bakteriyel
endoftalmitis
tedavisi ve

profilaksisinde)B
öbrek ve/veya

idrar yolları
enfeksiyonlarınd

aAdneksit,
gonore,

prostatit dahil
genital

organların
enfeksiyonlarınd
aGastrointestin
al sistem, safra

yolları
enfeksiyonları,
peritonit gibi
karın boşluğu

enfeksiyonlarınd
aCilt ve

yumuşak doku
enfeksiyonlarınd

aKemik ve
eklem

Günde 2 defa 1
tablet (2 x 500

mg)

C Günde 2
defa 15

mg/kg'lık
oral doz

uygulanır.
Bir defada
uygulanan
maksimum

doz 1
tableti (500

mg'ı)
aşmamalıdır
(Maksimum
günlük doz
2 tablettir

(1000
mg'dır)).Sol

unum
yoluya
geçen

şarbonun
siprofloksasi
n (i.v. veya

oral) ile
toplam
tedavi

süresi, 60
gündür.
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enfeksiyonlarınd
aSeptisemideİm

mün sistemi
zayıflamış
hastaların

enfeksiyonlarınd
a (örneğin

immünosupresifl
erle tedavi
gören veya
nötropenik
hastalarda)

veya enfeksiyon
riskinin yüksek

olduğu
durumlarda
profilaktik

olarakİmmün
sistemi

baskılanmış
hastaların

selektif intestinal
dekontaminasy
onundaNeisseri
a meningitidis'e

bağlı invaziv
enfeksiyonların

profilaksisi.

Prilokain
hidroklorür

CITANEST %2
20 ML FLK NO1B B04

Lokal
infiltrasyon,Küçü
k ve büyük sinir
blokları,Epidural
blok,Artroskopi,

İntravenöz
bölgesel
anestezi

Gereken dozun
hesaplanmasınd

a, hekimin
deneyimi ve

hastanın fiziksel
durumu

önemlidir. Yeterli
anestezi için

gerekli olan en
düşük doz

kullanılmalıdır. Etki
başlangıcında ve
tedavi süresince

bireysel
değişkenlikler

görülebilir

B  

 sitalopram CITOL 20 MG
TB N06AB04

Depresyon
tedavisi ve

relaps/rekürensl
erin

önlenmesi,Agor
afobili veya
agorafobisiz

panik
bozukluğu,Obse

sif Kompülsif
Bozukluk (OKB)
tedavilerinde

kullanılır.

günde 20 mg
kullanılır. Hastanın
vereceği bireysel

cevaba göre
doz, günde en
fazla 40 mg'a
yükseltilebilir..

C  

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 93 / 279



Enoksaparin
sodyum

CLEXANE 0,4
MG ENJ

B01 AB05

Venöz
tromboemboli
profilaksisinde
(venlerde pıhtı

oluşumunun
önlenmesi)

özellikle bazı
işlemler, örneğin
ortopedik veya
genel cerrahi
sonrasıKalp
yetmezliği,
solunum

yetmezliği,
çeşitli

enfeksiyonlar ve
romatizmal
hastalıkları
içeren akut

medikal
hastalıklar
nedeniyle

yatağa bağlı
hastaların venöz
tromboembolisi

nin
profilaksisindeH

emodiyaliz
sırasında

ekstrakorporeal
dolaşımda

tromboz
oluşumunun

önlenmesindeB
eraberinde
pulmoner

emboli gelişmiş
veya

gelişmemiş
derin ven

trombozunun
tedavisindeKara
rsız angina ve Q

dalgasız
(miyokard
nekrozu

bulunmasına
karşın EKG de Q

dalgasının
gelişmediği)

miyokard
infarktüsü

tedavisinde
aspirin ile birlikte

verilmelidir

günde bir kez 20
mg ya da 40 

B  

Enoksaparin
sodyum

CLEXANE 0,8
MG ENJ B01 AB05

Venöz
tromboemboli
profilaksisinde
(venlerde pıhtı

oluşumunun
önlenmesi)

özellikle bazı
işlemler, örneğin
ortopedik veya
genel cerrahi
sonrasıKalp
yetmezliği,
solunum

günde bir kez 20
mg ya da 40 B  
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yetmezliği,
çeşitli

enfeksiyonlar ve
romatizmal
hastalıkları
içeren akut

medikal
hastalıklar
nedeniyle

yatağa bağlı
hastaların venöz
tromboembolisi

nin
profilaksisindeH

emodiyaliz
sırasında

ekstrakorporeal
dolaşımda

tromboz
oluşumunun

önlenmesindeB
eraberinde
pulmoner

emboli gelişmiş
veya

gelişmemiş
derin ven

trombozunun
tedavisindeKara
rsız angina ve Q

dalgasız
(miyokard
nekrozu

bulunmasına
karşın EKG de Q

dalgasının
gelişmediği)

miyokard
infarktüsü

tedavisinde
aspirin ile birlikte

verilmelidir

Fosfor. Soya
fasulyesi

(Glycine max
L.) yağı.

Zeytinyağı,
naturel

CLINOLEIC
%20 500 ML

SOL.
B05BA02

oral veya
enteral

beslenmenin
mümkün
olmadığı,

yetersiz veya
kontrendike

olduğu
durumlarda
parenteral

beslenmeye
ihtiyacı olan
hastalar için
lipid kaynağı

olarak kullanılır.

Dozaj,
oral/enteral

yoldan sağlanan
ek enerji yanında

hastanın enerji
gereksinimi, klinik
durumu, vücut

ağırlığı ve
CLINOLEIC %20'yi

metabolize
edebilme

yeteneğine göre
değişir. Bu

nedenle dozaj
bireysel olarak

belirlenir.

C

Günde kilo
başına 3 g

lipid
dozunun

aşılmaması
önerilmekte

dir 

zuklopentiksol
asetat

CLOPIXOL
ACUPHASE
50 MG/ML

AMP

N05AF05

Mani dahil akut
psikozların
başlangıç

tedavisinde ve
kronik psikozların
alevlenmesinde

endikedir.

Doz, hastanın
koşullarına göre
bireysel olarak
ayarlanmalıdır.

C  
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zuklopentiksol
asetat

CLOPIXOL
DEPOT 200
MG  AMP

N05AF05

Şizofreninin ve
özellikle,

halüsinasyonlar,
hezeyanlar ve

düşünce
bozuklukları,

ajitasyon,
huzursuzluk,

düşmanlık ve
saldırganlık

duyguları gibi
semptomlarla

kendini
gösteren diğer

psikozların
idame

tedavisinde
endikedir.

İdame
tedavisinde, doz
aralığı genellikle,
iki-dört haftada

bir 200-400 mg (1-
2 ml)

şeklindedir.Bazı
hastalar daha
yüksek doza
veya dozlar

arasında daha
kısa süreye

ihtiyaç duyabilir.
2 ml'yi aşan
enjeksiyon

hacimleri iki
enjeksiyon yerine
paylaştırılmalıdır.

C  

Disodyum
hidrojen fosfat.
Monosodyum

dihidrojen
fosfat. Sodyum

klorür 

CLOTINAB 10
MG/5 ML IV

FLK
B01AC13

Akut koroner
sendrom

hastalarında
uygulanacak

perkütan
koroner

girişimlerde,Yüks
ek riskli perkütan
koroner girişim

uygulanan
hastalarda

(uzun stent, riskli
lezyonlar, çok
sayıda stent,

diyabetik
hasta)24 saat

içinde perkütan
koroner girişim

yapılması
planlanan,
geleneksel

tedaviye cevap
vermeyen,

kararsız anjinalı
hastalarda
endikedir.

perkütan koroner
girişim

başlamadan 10-
60 dk önce, i.v.
bolus yolla 0.25
mg/kg'dır. Bunu

12 saat boyunca
0.125 mcg/kg/dk

(maksimum 10
mcg/dk)

dozundaki sürekli
i.v. infüzyon takip

eder.

C  

irbesartan,
hidroklorotiyazi

d

CO-DIOVAN
80/12,5 MG

TB

C09DA04 Esansiyel
hipertansiyonun

tedavisi.

Tek başına
hidroklorotiyazid

veya 150 mg
irbesartan ile kan

basıncı kontrol
altında

tutulamayan
hastalarda CO-

ANTROVEL
150/12.5 mg

Tablet tedavisine
başlanabilir.300
mg irbesartan
tedavisi veya

CO-ANTROVEL
150/12.5 mg ile

kan basıncı
yeterli oranda
kontrol altında
tutulamayan

hastalarda, CO-
ANTROVEL

300/12.5 mg
Tablet

D  
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kullanılabilir.
Kolşisin COLCHICUM

0.5 MG DRJ
M04AC01 akut ve kronik

gut (damla)
hastalığı ve

ailevi Akdeniz
Hummasının
profilaksi ve

tedavisinde ve
keza Behçet

Hastalığı
sendromunun
tedavisinde

kullanılır.

Akut gut artrit
(ayrıca kalsiyum

pirofosfat
birikmesi)Profilakti
k olarak (krizlerin

sıklığını ve
şiddetini

azaltmak için
sürekli

olarak):Başlangıç
ta günde bir

defa 1 film tablet
kullanılır.

Gerekirse doz
günde iki defa
1'er film tablete
çıkarılabilir. Hafif

şiddetteki
durumlarda

haftada 1-4 defa
1'er film tablet
kullanımı yeterli

olabilir.Akut atak
durumundaTeda

vi amacıyla ilk
belirti ile birlikte 1
veya 2 film tablet

alınır.. Daha
sonra, ağrı

geçinceye kadar
veya bulantı,

kusma ve diyare
oluncaya kadar
veya toplam 6

mg'lık maksimum
doza ulaşılıncaya

kadar her 1-2
saatte bir 1'er film
tablet ile devam

edilir. Atak
geçtiği zaman

ilaç alımı
durdurulur.Ailevi

Akdeniz Humması
ve amiloidoz

baskılanmasında
Profilaktik

amaçlaÖnce
günde 1 defa 1
film tablet verilir.
Gerekiyorsa ve

doz tolere
edilebiliyorsa

günde 2 mg'a
kadar toplam
doz bölünerek

verilebilir. 2 veya
3'e bölünmek

suretiyle toplam 2
mg'a kadar

günlük dozlara
çıkılabilir. Ancak
bu hastalarda

profilaktik
kolşisinin

amiloidozisi
önlediği

D 5 yaşından
küçük

olanlarda
günde bir
defa 1 film

tablet; 5 yaş
ve daha

büyük olan
çocuklarda

günde iki
defa 1'er

film
tablet.Çocu

klar
büyüdükçe

doz
ayarlaması
gerekebilir.
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gösterilmiş
olduğundan

tedavinin
bırakılmaması

tavsiye
edilmektedir.Akut

atağın
baskılanması
içinSaatte bir
olmak üzere 4
defa 1'er film

tablet ile başlanır.
Daha sonra o

gün için iki saatte
bir 2 defa 1'er film
tablet ile devam
edilir. Daha sonra

12 saatte bir 1
film tablet

uygulamasıyla iki
gün daha tedavi
sürdürülür. Bu üç
günlük tedavinin

herhangi bir
anında atak bariz

olarak kontrol
altına alınmışsa

uygulama
kesilebilir...Behçet
Hastalığında3'e

bölerek günlük 1-
1.5 mg doz

kullanılır.
kolistimetat

sodyum
COLIMYCIN
4.500.000 IU
IM/IV ENJ.

FLK

J01XB01 duyarlı gram
negatif

basillerden
kaynaklanan
akut ya da

kronik
enfeksiyonların

tedavisinde
kullanılıR.

Yükleme
dozuKreatinin
klirensinden

bağımsız olarak,
TÜM HASTALAR

İÇİN; 5 mg/kg bir
defada uygulanır
ve 12 saat sonra

idame dozu
başlanır.İdame

DozuNormal
böbrek

fonksiyonu olan
hastalar için

(kreatinin klirensi
³70 mL/dk)

günlük toplam
doz 5 mg/kg/gün

olacak şekilde
hesaplanır.

Toplam doz 2
veya 3'e

bölünerek verilir.
Önerilen

maksimum
günlük doz 475
mg'dır. Obez

hastalarda doz
ayarlaması ideal

kiloya göre
yapılacaktır.Kistik
fibröz IV doz3-8
mg/kg/gündür

(ideal vücut
ağırlığına göre

C  
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hesaplanır, 3 eşit
dozda 8 saatte
bir uygulanır).

bisoprolol
fumarat

CONCOR 5
MG TB C07AB07

HipertansiyonKo
roner kalp

hastalığı (anjina
pektoris)ADE

inhibitörlerine,
diüretiklere ve

opsiyonel olarak
kardiyak

glikozidlere ek
olarak, sistolik

ventriküler
fonksiyonların

zayıf
(ekokardiyaogr

afi sonucu
ejeksiyon

fraksiyonu %35)
olduğu stabil

kronik orta
şiddetli veya
şiddetli kalp
yetmezliğinin
tedavisinde

endikedir

doz günde bir
kez 5 mg
bisoprolol
fumarattır.

Gerekirse doz
günde bir kez 10

mg bisoprolol
fumarata kadar

arttırılabilir.

C  

 tramadol
hidroklorür 

CONTRAMAL
50 MG KPS N02AX02

Orta veya
şiddetli ağrıların

tedavisinde
endikedir

Doz ayarlaması,
ağrının şiddetine

ve hastanın
verdiği bireysel

yanıta göre
yapılmalıdır.
Genel olarak

ağrıyı giderecek
en düşük doz

seçilmelidir. Özel
klinik durumlar

dışında
tramadolün

günlük dozu 400
mg'ı (8 kapsül)
aşmamalıdır.

C  

 tramadol
hidroklorür 

CONTRAMAL
DAMLA 100

MG/ML
N02AX02

Orta veya
şiddetli ağrıların

tedavisinde
endikedir

Doz ayarlaması,
ağrının şiddetine

ve hastanın
verdiği bireysel

yanıta göre
yapılmalıdır.
Genel olarak

ağrıyı giderecek
en düşük doz

seçilmelidir. Doz
ağrının şiddetine,

hastanın
hassasiyetine

göre
ayarlanmalıdır.

Özel klinik
durumlar dışında

tramadolün
günlük dozu 400
mg'ı (160 damla)

aşmamalıdır.

C

1-12 yaş
arasındaki

çocuklarda
tek dozda
1-2 mg/kg
tramadol
kullanılır.
Toplam

günlük doz
8 mg/kg
olmakla
birlikte,

günlük 400
mg (160

damla) tra
madol dozu
aşılmamalıd

ır
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 ivabradin
hidroklorid

CORALAN 5
MG FTB C01EB17

Koroner arter
hastalığı

tedavisindeSinü
s ritminde olan

ve koroner arter
hastalığına
bağlı kronik

stabil angina
pektorisin

semptomatik
tedavisinde
aşağıdaki
şartlarda

endikedir:Beta
blokör kullanımı

için
kontrendikasyo

nu olan
hastalarda
veyaBeta

blokör tedavisini
tolere

edemeyen
hastalardaToler

e edilebilen
maksimum

dozda beta
blokör

kullanılmasına
rağmen anjinası
devam eden ve

kalp hızı 70
vuruş/dk ve

üzerinde olan
hastalarda beta
blokör tedavisi

ile birlikte
endikedir.
Kronik kalp
yetmezliği

tedavisindeİvab
radin kronik kalp

yetersizliği
tedavisinde,

ejeksiyon
fraksiyonu

%45'in altında
olan veBeta

blokör tedavisi
altında olup

halen kalp hızı
yüksek

seyreden
veyaBeta

blokör tedavisi
kontrendike

olan veyaBeta
blokör tedavisini

tolere
edemeyen
hastalarda
endikedir.

Kronik stabil
angina pektorisin

semptomatik
tedavisinde,

tedaviye
başlama veya
doz titrasyonu

kararının seri kalp
hızı ölçümü, EKG

veya 24 saat
ambulatuvar

gözlem yapılarak
verilmesi önerilir.

X  
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asetilsalisilik asit
CORASPIN
100 MG TB

B01AC06

Anti-trombotik
olarak; non-
stabil anjina

pektoriste ve risk
altındaki

(hipertansif,
hiperlipidemik,

diyabetik)
hastalarda

koroner
trombozun

önlenmesinde;
miyokard
reinfarktüs

profilaksisinde;
kardiyovasküler

cerrahide
özellikle

aortokoroner
by-pass ve

arteriovenöz
şartlarda post-

operatif
tromboz ve
embolizmin

önlenmesinde;
geçici iskemik
ataklarda ve

inme
profilaksisinde

endikedir.

Reinfarktüs
profilaksisi ve

non-stabil anjina
pektoriste: 1-3x1

tablet/gün
Risk altındaki
hastalarda

koroner
trombozun

önlenmesinde: 1-
2x1 tablet/gün

Post-operatif (by-
pass ve shunt)

tromboz
profilaksisinde:
1x1 tablet/gün

İnme
profilaksisinde ve

geçici iskemik
ataklarda: 1-3x1

tablet/gün

gebeliğin
son

trimesteri
için D;

birinci ve
ikinci

trimesteri
için C'dir.

 

Amiodaron
hidroklorür

CORDARONE
200 MG TB C01BD01

Yaşamı tehdit
eden ventriküler
taşikardi: tedavi

hastanede,
yakın

monitorizasyon
altında

başlatılmalıdır.T
anısı konmuş,
semptomatik

ventriküler
taşikardi.Tanısı

konmuş, tedavi
gerektiren

supraventriküler
taşikardi; Diğer
tedaviler için

kontrendikasyo
n veya direncin

söz konusu
olduğu

durumlarda.Ve
ntriküler

fibrilasyon

Genellikle
uygulanan doz 8-

10 gün süreyle
günde 3

tablettir.Bazı
durumlarda,

başlangıç
tedavisinin kısa
süreyle daha

yüksek dozda (4-
5 tablet/gün)

verilmesi gerekir.

D  

Hidrokortizon
asetat

CORTIMYCIN
E %1 5 GR

POMAT
S01BA02

Palpebral ve
bulber

konjunktiva,
bahar aylarında
görülen alerjik
konjunktivit,

akne rosacea
keratit,

süperfisiyel
noktalı keratit,
herpes zoster

keratiti, iritis ve
siklitis gibi göz

Başka türlü
tavsiye

edilmediği
takdirde günde

3-4 defa
uygulanır.

C

Çocuklarda
, olası

adrenal
baskılanma

ya bağlı
olarak uzun

dönemli,
sürekli

korkisteroid
tedavisinde

n
kaçınılmalıd

ır.

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 101 / 279



küresinin
anterior

bölümüne ait
iltihabi

durumlarda
kullanılır. Ayrıca

kimyasal
madde,

radyasyon, ısı
veya yabancı

cisim
penetrasyonu

ile oluşan
korneal,

konjunktival ve
skleral

harabiyetlerde
endikedir.
Katarakt,

glokom ve
korneal

transplantasyon
gibi göz

ameliyatlarında
n sonra

profilaktik
olarak, iltihabı

önlemek
amacıyla da

kullanılır.
Varfarin
sodyum

COUMADIM
5 MG TB

B01AA03 Venöz
trombozun
profilaksi ve

tedavisinde,Em
bolik olaylarla

seyreden
atriyum

fibrilasyonlarınd
a,Pulmoner
embolinin

profilaksi ve
tedavisindeKoro
ner tıkanıklığın

yardımcı
tedavisinde

İlk doz olarak
günde 10-15 mg

COUMADİN
verilir.

Hedef PT/INR
değerine

ulaşmak için
gerekli olan

idame dozunu
etkileyen

faktörler şunlardır:
Yaş, ırk, vücut

ağırlığı, cinsiyetEş
zamanlı olarak

kullanılan ilaçlar
ve beraber

bulunan başka
hastalıklar gibi

klinik
faktörler,Genetik
faktörler (CYP2C9

ve VKORC1
genotipleri).

X Kontrollü,
randomize

klinik
çalışmalard
a 18 yaşın
altındaki

pediyatrik
hastalarda
güvenlik ve

etkinliği
kanıtlanma

mış
olmasına

karşın;
COUMADİN'
in pediyatrik
hastalarda
kullanımı

tromboemb
olik olayların
tedavisinde

ve
önlemesind

e iyi bir
şekilde

belgelenmiş
tir.

Pediyatrik
hastalarda
terapötik

PT/INR
aralıklarının
sağlanması

ve
sürdürülmesi
nin zorlaştığı

rapor
edilmiştir.
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Varfarin
gereksinimin
in değişmesi

ihtimali
nedeniyle,
daha sık

PT/INR takibi
yapılması

tavsiye
edilmektedi

r.

Perindopril
arjinin

Amlodipin

COVERAM 5
MG+5 MG TB C09BB04

Daha önce aynı
dozlarda

perindopril ve
amlodipin ile

aynı zamanda
tedavi edilen

hastalarda
esansiyel

hipertansiyon
ve/veya stabil
koroner arter
hastalığının

ikame
tedavisinde

endikedir

Genel doz
tercihen

sabahları aç
karnına olmak

üzere günde tek
doz tablettir.

Sabit doz
kombinasyonu

başlangıç
tedavisi için

uygun değildir.
Pozoloji değişikliği
gerektiği takdirde
doz değiştirilebilir

veya serbest
kombinasyon ile
bireysel titrasyon

uygulanabilir

D  

Perindopril
arjinin tuzu

COVERSYL 5
MG TB C09AA04

Hipertansiyon
Kalp yetmezliği
Semptomatik 

Doz, hasta profili
ve kan basıncı
yanıtına göre

bireysel olmalıdır

D  

Perindopril
arjinin tuzu
İndapamid

COVERSYL
PLUS 5

MG/1,25 MG
TB

C09BA04

esansiyel
hipertansiyon
tedavisinde,

kan basıncı tek
başına

perindopril ile
yeterince

kontrol altına
alınamayan
hastalarda
endikedir.

Genel doz
tercihen

sabahları aç
karnına olmak

üzere günde tek
doz COVERSYL
PLUS film kaplı

tablettir. Gerekli
olduğunda

komponentlerle
hastaya uygun
doz titrasyonu
tavsiye edilir.
Klinik olarak

uygun olduğu
durumlarda,

monoterapiden
doğrudan

COVERSYL PLUS'a
geçiş yapılabilir.

D  

Amoksisilin
(Amoksisilin

trihidrat olarak)
Klavulanik asit

(Potasyum
klavulanat

olarak)

CROXİLEX-
BID 400/57
FORT ORAL

SÜSPANSİYO
N İÇİN KURU

TOZ

J01C R02

Üst Solunum
Yolu

Enfeksiyonları
(KBB dahil):

örneğin
tekrarlayan

tonsillit, sinüzit,
otitis media.Alt
Solunum Yolu
Enfeksiyonları:
örneğin kronik
bronşitin akut
alevlenmeleri,

lobar ve

Hafif ve orta
şiddetteki

enfeksiyonlarda
(tekrarlayan

tonsilit gibi üst
solunum yolu

enfeksiyonları, alt
solunum yolu
enfeksiyonları,

deri ve yumuşak
doku

enfeksiyonları)
25/3.6

mg/kg/gün

B

2 yaşından
küçük

çocuklarda
doz vücut
ağırlığına

göre
ayarlanmalı

dır.
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bronkopnömoni
.Üriner Sistem
Enfeksiyonları
örneğin sistit,

üretrit,
piyelonefrit.Deri

ve Yumuşak
Doku

Enfeksiyonları:
örneğin selülit,

hayvan
ısırmaları.Dental
enfeksiyonlar:

örneğin yayılan
selülit ile birlikte
şiddetli dental

abseler.

kullanılır.
Daha ciddi

enfeksiyonların
tedavisi için (otitis
media ve sinüzit
gibi üst solunum

yolu
enfeksiyonları,

bronkopnömoni
gibi alt solunum

yolu
enfeksiyonları ve

idrar yolları
enfeksiyonları)

45/6.4
mg/kg/gün

kullanılır

Daptomisin

CUBICIN
ENJEKSİYONL
UK ÇÖZELTİ

İÇİN TOZ
İÇEREN

FLAKON 350
mg

J01XX09.

CUBICIN,
erişkinlerde

metisiline duyarlı
ve metisiline

dirençli
izolatların

neden olduğu
sağ kalp
enfektif

endokarditi,
Staphylococcus

aureus'un
neden olduğu
bakteriyemiler

ve komplike deri
ve yumuşak

doku
enfeksiyonlarının

tedavisinde
endikedir.
CUBICIN'in

Staphylococcus
aureus'a bağlı

sol kalp
endokarditi

olan hastalarda
etkinliği

kanıtlanmamıştır
...CUBICIN

yalnızca Gram
pozitif

bakterilere karşı
aktiftir. Gram

negatif ve/veya
bazı anaerobik

bakteri
tiplerinden

şüphelenilen
karma

enfeksiyonlarda
, CUBICIN uygun

bir
antibakteriyel

ajanla/ajanlarla
birlikte

uygulanmalıdır.

Komplike deri ve
yumuşak doku

enfeksiyonlarıErişk
inler için önerilen

doz, 7-14 gün
boyunca veya

enfeksiyon
iyileşinceye

kadar 24 saatte
bir 4 mg/kg'dır.
CUBICIN günde

bir kereden daha
sık

kullanılmamalıdır
ve kreatin

fosfokinaz (CPK)
düzeyleri

başlangıçta ve
düzenli aralıklarla

(en azından
haftada bir)

ölçülmelidir.Stap
hylococcus

aureus
bakteriyemisi

(sağ kalp
endokarditi

dahil)Erişkinler
için önerilen doz,
tedaviyi yürüten
hekim tarafından
konulan tanıya
bağlı olarak 2

haftadan daha
uzun bir süre
boyunca 24
saatte bir 6
mg/kg'dır.

CUBICIN günde
bir kereden daha

sık
kullanılmamalıdır
ve CPK düzeyleri
başlangıçta ve

düzenli aralıklarla
(en azından
haftada bir)
ölçülmelidir

B  
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Diosmin 
Hesperidin 

DAFLON FİLM
KAPLI TABLET

500 mg
C05 CA03

Alt
ekstremitelerin
fonksiyonel ve
organik kronik,

venöz
yetersizliğine ait

belirtilerin
tedavisinde

etkilidir:ağırlık
hissi,ağrı,gece

gelen
kramplar.Hemor
oid krizlerine ait

fonksiyonel
belirtilerin

tedavisinde
endikedir.

Venöz
yetersizlikte:

günde 2 tablet.
Hemoroid

krizlerinde: ilk 4
gün, günde 6

tablet. Sonraki 3
gün, günde 4
tablet. Günlük

doz öğle ve
akşam

yemekleriyle
birlikte iki defada

alınabilir.

B  

 Deksametazo
n sodyum

fosfat

DEKORT
0,5mg 20

TABLET
IŞIKTAN
KORU

H02AB02 anti-
inflamatuar,

antiromatizmal
ve antiallerjik
tesirlerinden

dolayı,
kortikosteroidlerl

e tedaviye
cevap veren

vakalarda
kullanılır.

İlacın dozu
hastalığın

durumuna ve
kişinin tedaviye
verdiği yanıta

göre
bireyselleştirilmeli
dir. Günlük doz

0.75-9 mg
arasında

değişebilir. Hafif
olgularda 0.75

mg'ın altına
inilebilir daha

ciddi olgularda
ise 9 mg'ın

üzerine çıkılabilir.
Günlük dozun 3
veya 4 kısıma

bölünerek
verilmesi gerekir.
Hastaların klinik

tablosu hastalığın
remisyonu veya
şiddetlenmesi

durumuna karşı
çok iyi takip

edilmelidir.Romat
oid artrit ve kronik
astma bronşiyal

gibi kronik
vakalarda günlük

doz 1.5-3 mg,
idame dozu ise

0.75
mg'dır..Şiddetli

mevsim astması,
akut deri

hastalıkları akut
ülseratif kolit gibi

akut
hastalıklarda

günlük doz 2-3
mg'dır.Romatizm

a, dissemine
lupus

eritematozus,
nefrotik sendrom

gibi kronik
hastalıklarda

günde 2-4.5 mg

C deksameta
zon

başlangıç
dozu

hastalığın
durumuna

göre
değişebilir.
Başlangıç

dozu aralığı
0.02-0.3

mg/kg/gün'
dür ve 3 ya
da 4 doza
bölünmüş

olarak
verilir.Çocuk

larda
idame dozu

0.01-0.1
mg/kg/gün'

dür.
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kullanılır.Hayatı
tehdit eden

status astmatikus
gibi ciddi

durumlarda ve
hemopatilerde
hekim gerekli

bulursa başlangıç
dozu olarak 7.5-
10 mg verilebilir.

İdame dozu,
belirtiler

yeterince
düzelince gerekli
görülen minimum

doza kadar
giderek

azaltılarak tayin
edilir.

Deksametazon'u
n idame dozu

ortalama olarak
günde 1-1.5 mg
arasında olup

bazı vakalarda
günde 0.75 mg'lık

doz yeterli
gelmektedir.

 Deksametazo
n sodyum

fosfat

DEKORT
8mg/ 2ml 1

AMPUL
IŞIKTAN
KORU

H02AB02

 kortikosteroidler
le tedaviye

cevap veren
enflamatuar,
romatizmal ve

allerjik
vakalarıda

kullanılır.

4 mg
deksametazon

21-fosfat, 100 mg
hidrokortison'unki

ne eşdeğer bir
terapötik tesir
temin eder.

Genellikle 4-20
mg'lık dozlarda

verilirse de
günde 80 mg
hiçbir zaman

aşılmamalıdır.Doz
genellikle

hastalığın türü ve
şiddeti ve
hastanın

reaksiyonuna
göre ayarlanır.
İntravenöz ve
intramüsküler
enjeksiyonlar

akut hastalıklar
için tavsiye edilir.
Akut devre geçer
geçmez 4-5 saat
sonra verilmelidir.

C  
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Ramipril DELIX 2,5mg
28 TABLET 

C09AA05 Hipertansiyon,
konjestif kalp

yetmezliği,
miyokard

infarktüsü, inme
ve

kardiyovasküler
nedenli ölüm

riskinde
azalmaKoroner
arter hastalığı,
inme, periferik

vasküler hastalık
veya diyabet ile
birlikte en az bir
kardiyovasküler

risk faktörü
(hipertansiyon,

artmış total
kolesterol

düzeyi, düşük
HDL düzeyi,

sigara kullanımı
veya

mikroalbuminüri
) taşıyan

kardiyovasküler
olay geçirme

riski yüksek
hastalarda
miyokard

infarktüsü, inme
veya

kardiyovasküler
ölüm risklerini
azaltmada
endikedir.

İhtiyaç duyulan
diğer tedavilere
(antihipertansif,

antiplatelet,
lipid düşürücü
tedavi gibi) ek

olarak
kullanılabilir

Dozaj istenilen
antihipertansif

etkiye ve
hastanın ilaca

toleransına
bağlıdır. Ramipril

tedavisi uzun
süreli bir

tedavidir: Doktor
tedavi süresini

her bir hastanın
durumuna göre

ayarlar.

D Hipertansiy
onu olan

(%73 primer
hipertansiyo
n) 6-16 yaş
arasında

244
pediyatrik

hastayı
içeren

randomize,
çift kör,
plasebo
kontrollü

çalışmada
hastalar

vücut
ağırlığı

temelinde
yetişkinlerde
1.25 mg, 5
mg ve 20

mg ile elde
edilen

plazma
ramiprilat

konsantrasy
onuna göre

ya
düşük/orta

ya da
yüksek doz

ramipril
kullanmıştır.

4 hafta
sonunda
ramipril

sistolik kan
basıncında

düşüş
sonlanım
noktası

açısından
etkisiz

bulunurken
en yüksek

dozda
diyastolik

kan
basıncını

düşürmüştür
.

Doğrulanmı
ş

hipertansiyo
nu olan

çocuklarda
orta ve
yüksek

dozlarda
ramipril

hem sistolik
hem de

diyastolik
kan

basıncını
anlamlı

düzeyde
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düşürmüştür
.Bu etki

hipertansiyo
nu olan

(%75 primer
hipertansiyo
n) 6-16 yaş
arasında

218
pediyatrik

hastayı
içeren

randomize,
çift kör,
tedavi

bırakılması
ve 4 haftalık

doz
artırılması

çalışmasınd
a

gözlenmem
iştir; test

edilen üç
doz

düzeyinde
[vücut

ağırlığına
göre düşük
(0.625 mg-

2.5 mg),
orta (2.5

mg-10 mg)
ya da

yüksek doz
(5 mg-20

mg)]
diyastolik ve
sistolik kan
basıncında

orta
dereceli

fakat
istatistiksel

olarak
anlamlı

olmayan bir
rebound

(kan
basıncının
başlangıç
düzeyinde
dönmesi)

gözlenmiştir.
Ramipril
çalışılan

Pediyatrik
popülasyon
da doğrusal

doz yanıt
ilişkisi

göstermemi
ştir.
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Sodyum
valproat

DEPAKIN
400mg/4ml 4

FLAKON
IŞIKTAN
KORU

N03AG01

Oral formların
geçici olarak

kullanılamadığı
durumlarda,

yetişkinlerde ve
çocuklarda,
oral tedavisi

devam edecek
olan hastaların

epilepsi
tedavisinde

geçici olarak
endikedir.

Günlük doz yaş
ve vücut

ağırlığına göre
değişir.

D

Kompleks
parsiyel

nöbetlerde
10 yaş ve

yukarısı için
kullanılmalıd

ır.11 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanıma
en uygun
oral form,

oral
solüsyondur.
Çocuklarda

24 saatlik
ortalama
doz 20-30

mg/kg/gün'
dür ve

yukarıda
anlatıldığı

şekilde
uygulanır.

Bu doz
aralığında

yeterli
kontrolün

sağlanama
dığı

hastalarda,
eğer

plazma
valproik asit

düzeyleri
izlenebiliyors

a, 40
mg/kg/gün

dozuna
çıkılabilir. 40
mg/kg/gün'

ün
üzerindeki
dozlarda

klinik
kimyasal ve
hematolojik
parametrel

er
izlenmelidir.

Sodyum
valproat

DEPAKİN
CHRONO BT

500mg TB

N03AG01-
Antiepileptikler/ Yağ

Asidi Türevleri

Primer jeneralize
nöbetler: Petit

mal, grand mal,
miyoklonik

epilepsiler,Parsiy
el nöbetler:
Basit veya
kompleks
nöbetler,
Sekonder
jeneralize
nöbetler,

Mikst nöbet
şekilleri.

Başlangıç dozu
genellikle günde

10-15 mg/kg
olup, daha sonra
optimum dozaja

kadar çıkılır.
Ortalama günlük

doz 20-30
mg/kg'dır.

D

Ortalama
günlük doz

20-30
mg/kg'dır.6-
11 yaş arası
çocuklarda

dozaj 30
mg/kg/gün
civarındadır

.Ergenlik
çağındaki

çocuklarda
20-30

mg/kg.

Benzatin
benzilpenisilin

(penisilin G
benzatin) 

deposilin 1,2
ıu flk

J01CE08 - Beta Laktam
Antibiyotikler/ Beta
Laktamaza Duyarlı

Penisilinler

benzilpenisiline
duyarlı

mikroorganizma
ların neden

1.200.000 ünitelik
tek enjeksiyon

halinde
B

300.000-
600.000

ünitelik tek
enjeksiyon
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olduğu
enfeksiyonların

tedavisinde
endikedir.

halinde

%0.05
klobetazol 17-

propiyonat

DERMOVATE
(CLOVATE)
%0,05 50 G

KREM 

D07AD01 -
Kortikosteroidler

(YALIN) /
Kortikosteroidler, ÇOK

GÜÇLÜ  

Psoriasis (yaygın
plak psoriasisi
hariç), inatçı
dermatozlar,
liken planus,
diskoid lupus

eritematozus ve
daha az aktif

steroidlere
yeterli cevap

vermeyen diğer
durumların
tedavisinde

kullanılır.

DERMOVATE
krem özellikle

nemli ve sızıntılı
yüzeylere
uygundur.

Hastalıklı alana
günde bir veya
iki kez iyileşme

görülene kadar
uygulanır.
Hastalığın
kontrolü

sağlanırsa
tedaviye son

verilir. 

C

Terapötik
yararın

sağlandığı
en düşük
miktarın

uygulanma
sına dikkat
edilmelidir.

%0.05
klobetazol 17-

propiyonat

DERMOVATE
(CLOVATE)
%0,05 50 G

MERHEM 

D07AD01 -
Kortikosteroidler

(YALIN) /
Kortikosteroidler, ÇOK

GÜÇLÜ

Psoriasis (yaygın
plak psoriasisi
hariç), inatçı
dermatozlar,
liken planus,
diskoid lupus

eritematozus ve
daha az aktif

steroidlere
yeterli cevap

vermeyen diğer
durumların
tedavisinde

kullanılır.

DERMOVATE
krem özellikle

nemli ve sızıntılı
yüzeylere
uygundur.

Hastalıklı alana
günde bir veya
iki kez iyileşme

görülene kadar
uygulanır.
Hastalığın
kontrolü

sağlanırsa
tedaviye son

verilir. 

C

Terapötik
yararın

sağlandığı
en düşük
miktarın

uygulanma
sına dikkat
edilmelidir.

Seftriakson
disodyum 3.5

H2O

DESEFİN I.V.
1 G FLAKON 

J01DD04 - Sistemik
Kullanılan

Antibakteriyeller /
Üçüncü Kuşak
Sefalosporinler

Sepsis,
Menenjit,

Dissemine Lyme
borreliosis'i
(hastalığın

erken ve geç
evreleri),

Abdominal
enfeksiyonlar

(peritonit, safra
ve

gastrointestinal
sistem

enfeksiyonları),
Kemik, eklem,

yumuşak doku,
cilt ve yara

enfeksiyonları,
İmmün sistem
bozukluğuna

bağlı
enfeksiyonlar,

Böbrek ve idrar
yolları

enfeksiyonları,
Solunum yolları
enfeksiyonları,

özellikle
pnömoni, kulak-

burun-boğaz
enfeksiyonları,
akut bakteriyel

komplike
olmayan otitis

Günde tek doz 1-
2 g (24 saatte bir)

B Günde tek
doz 20-80
mg/kg.
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media,
Gonore dahil
olmak üzere

genital
enfeksiyonlar,

Preoperatif
enfeksiyon
profilaksisi.

Trazodon HCl DESEYREL 50
MG 30 TB

N06AX05 -
Antidepresanlar /

Diğer Antidepresanlar

Anksiyetenin
eşlik ettiği veya

etmediği
depresif

bozukluklar.

75-150 mg/gün C
 kullanılması
önerilmeme

ktedir

Tolterodin L-
tartarat 

DETRUSİTOL 1
MG 56
TABLET

G04BD07 - Ürolojikler /
Sık İşeme ve Üriner

İnkontinans
Tedavisinde Kullanılan

İlaçlar

Acil idrara
çıkma dürtüsü,
sık idrara çıkma
ve/veya idrar
kaçırma gibi

semptomlar ile
kendini

gösteren aşırı
aktif mesane
sendromunun
semptomatik
tedavisinde
endikedir.

Toplam günlük
doz 4 mg'dır

C

Çocuklarda
güvenliliği
ve etkililiği

henüz
belirlenme

miştir.

D3 vitamini 

DEVİT-3
(MONOVİT
D3 300.000)

IU/ML IM
ORAL AMPUL

A11CC05 - Vitamin A
ve Vitamin D ( Birlikte

Oldukları
Kombinasyonları Dahil)

/ Vitamin D ve
Analogları

D vitamini
eksikliği ya da

yetmezliği,
Malabsorbsiyon

a bağlı D
vitamini

eksikliğinin
profilaksisi ve

tedavisi
Yeni doğan,
bebeklik ve

çocuk raşitizmi
D vitamini
eksikliği ile
oluşmuş

osteomalasia
Osteoporozun
destek tedavisi
için kalsiyum ve

endike
olgularda

antiosteoporotik
ajanlarla birlikte,
Glukokortikoid
tedavisi alan

hastalarda ve
yaşlı hastalarda

osteoporotik
kırık açısından
risk artışı olan
durumların

profilaksisinde
Sekonder

hiperparatiroidiz
m tedavisinde

endikedir.

D vitamini eksikliği
ile oluşmuş

osteomalasia,
osteoporozun

destek tedavisi,
osteoporotik kırık

açısından risk
artışı olan

durumların
profilaksisinde ve

sekonder
hiperparatiroidiz
m tedavisinde 6-

12 hafta
müddetle,

haftada bir defa
1 ml (300.000 I.U.)

verilir.

C

D vitamini
eksikliği ya

da
yetmezliği,

yeni doğan,
bebeklik ve

çocuk
raşitizmi

tedavisinde
genellikle 3-
4 hafta ara

ile 1 ml
(300.000

I.U.),
malabsorbsi
yona bağlı
D vitamini
eksikliğinin
profilaksisi

ve
tedavisinde

3-4 hafta
ara ile 1 ml

(300.000
I.U.) veya
1/2 ml'lik 2

doz halinde
verilir..

Donepezil
hidroklorür

DEZİRA 5 MG
28 TB

N06DA02 - Anti
Demans İlaçları /
Antikolinesterazlar

hafif ve orta
şiddette

Alzheimer tipi
demansın

semptomatik
tedavisinde

Tedaviye günde
tek doz 5 mg ile

başlanır.
Tedaviye

verilecek en
erken klinik

C

çocuklarda
kullanılması
önerilmeme

ktedir
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endikedir. yanıtların alınması
ve donepezil
hidroklorürün
kararlı durum

konsantrasyonları
na ulaşabilmesi

için 5 mg/gün'lük
doza en az bir ay

süreyle devam
edilmelidir.

 Metformin
hidroklorür

DİAFORMİN
1000 MG

(GLUKOFEN)
100 TB

A10BA02 - Kan Şekerini
Düşüren İlaçlar,
İnsülinler Hariç /

Biguanidler

İnsüline bağımlı
olmayan

diyabet (Tip 2
diyabet): Tek

başına diyet ve
egzersiz ile

hipergliseminin
kontrol altına
alınamadığı

diyabetiklerde,
yüksek kan

şekerini
düşürmek

amacıyla, diyet
ve egzersize ek
olarak,İnsüline

bağımlı diyabet
(Tip 1 diyabet):

Glisemik
kontrolü

iyileştirmek
amacıyla insülin

tedavisine ek
olarak,

günde 2-3 defa
500 mg veya 850

mg metformin
hidroklorürdür.

B

 günde 1
kez 500 mg
veya 850

mg
metformin

hidroklorürd
ür.

Nifuroksazid

DİAFURYL
(ERCEFURYL)
100 MG 12

KPS

A07AX03 - İntestinal
Antiinfektifler/ Diğer

İntestinal Antiinfektifler

İnvaziv olmayan
(genel durum

bozukluğu, ateş,
enfeksiyon veya

toksisite
belirtilerinin

görülmediği)
bakteriyel

kökenli olduğu
düşünülen akut

diyare
tedavisinde,

rehidratasyona
(su kaybının

giderilmesine)
ek olarak
kullanılır.

Günde 4 defa 2
kapsül (800 mg). C

kullanımı
kontrendike

dir

Gliklazid
DİAMİCRON
MR 30 MG 30

TABLET

A10BB09 - Kan Şekerini
Düşüren İlaçlar,
İnsülinler Hariç /

Sülfonamidler (Üre
Türevleri)

Yetişkinlerde,
diyet, fiziksel

egzersiz ve kilo
vermenin tek
başına kan

şekeri
kontrolünü
sağlamada

yetersiz kaldığı
durumlarda,

insülinden
bağımsız (Tip 2)

diyabet
tedavisinde
endikedir.

Günlük doz,
kahvaltıda tek

seferde alınacak
1-4 tablet, yani

30-120 mg
arasında

değişebilir.

C

Çocuklarda
kullanımına

ilişkin veri
veya klinik

çalışma
yoktur.
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Diazepam

DİAPAM
(DİAZEM) 10

MG 10
AMPUL 

N05BA01 -
ANKSİYOLİTİKLER /
BENZODİAZEPİN

TÜREVLERİ

Orta ve ileri
derecede

psikonörotik
reaksiyonlarda,
Alkol abstinansı
sendromunda,

Adale
spazmlarını
gidermek

için,Endoskopik
işlemlerden

önce
Status

epileptikus ve
nükseden ağır

konvülsif
nöbetlerde
Preoperatif

medikasyonda
kullanılır.

2-5 mg İ.M. veya
İ.V. olarak verilir

ve bu doz
gerekirse 3-4

saatte bir tekrar
edilir.

D

2-5 yaş
arasındaki
çocuklara:
İ.M. veya

İ.V. (3
dakikalık bir

sürede
verilmelidir)
olarak 1-2
mg verilir.
Bu doz 3-4
saatte bir

tekrarlanabi
lir.

5 yaşından
büyük

çocuklara:
İ.M. veya

İ.V. (3
dakikalıkbir

sürede
verilmelidir)
olarak 5-10
mg verilir.
Bu doz 3-4
saatte bir

tekrarlanabi
lir.

Diazepam
DİAZEM 5

MG 25
KAPSÜL 

N05BA01 -
ANKSİYOLİTİKLER /
BENZODİAZEPİN

TÜREVLERİ

Nörotik
anksiyetenin

kısa süreli
semptomatik
tedavisinde,

akut alkol
yoksunluğunda

ortaya çıkan
ajitasyon,

tremor, delirium
tremens ve

halüsinasyonlar
da, iskelet

kaslarının lokal
patolojiye bağlı

refleks
spazmlarında,
yukarı motor

nöronlara bağlı
spastisitelerde

(serebral felç ve
paraplejiler),
bazıepilepsi
türlerinde,

çocuklarda
serebral

spastisiteye
bağlı gerginlik

ve sinirlilik halinin
kontrolünde,

tetanozda kas
spazmının

kontrolünde,
oral

premedikasyon
da, ameliyat

öncesi
premedikasyon

da kullanılır.

Anksiyolitik olarak
günde 2 veya 3
defa 5-30 mg

dozlarında
kullanılmalıdır..

D

6 aylıktan
küçük

pediatrik
hastalarda
etkinlik ve
güvenlilik

bilinmemekt
edir.
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diazepam
DİAZEPAM

DESİTİN 5 MG
5 TUP

N05BA01 -
ANKSİYOLİTİKLER /
BENZODİAZEPİN

TÜREVLERİ

epileptikus,
anksiyete,
gerilim ve
ajitasyon

durumlarının
kısa süreli

tedavisi (akut
klinik

müdahale)ve
hazırlık için

cerrahi
müdahale ve
diyagnostik

işlemler öncesi
(premedikasyon

) veya sonrası
(post-operatif
medikasyon)
spazmlarının
giderilmesi

ve febril
konvülsiyonlar

Başlangıç için
makattan 5-10
mg. Diazepam

(Max. 2
Diazepam Desitin
Rektal Tüp 5 mg.)
Eğer gerekiyorsa
doz 10-15 dakika

sonra,
Max.30mg'a

kadar
tekrarlanabilir (6

Diazepam Desitin
Rektal Tüp 5 mg.)

D

Yaş ve
kiloya bağlı

olarak
makattan
5-10 mg.

Diazepam
(Max. Doz
20 mg.).3

Yaşa kadar
(10-15 kg): 5

mg.
Diazepam

(1
Diazepam

Desitin
Rektal Tüp 5

mg.);
3 yaştan
sonra (15

kg'ın
üstünde):
Tek doz

halinde 10
mg.

Diazepam
(2

Diazepam
Desitin

Rektal Tüp.5
mg);

gerekirse
doz

tekrarlanır.
Maksimum
etki 11-23

dakika
sonra

görülür.
Tedavi

gerektiğind
e 2-4 saat

sonra
tekrarlanır.

Asetazolamid DİAZOMİD
250 MG 10

TABLET

S01EC01 - GLOKOMA
KARŞI KULLANILAN

(ANTİGLOKOM)
PREPARATLAR VE

MİYOTİKLER / ARBONİK
ANHİDRAZ

İNHİBİTÖRLERİ

açık açı veya
sekonder
glokomun

tedavisinde
kullanılır.Akut

konjestif
glokomun

preoperatif
evresinde,

konjestif kalp
yetmezliği ve

ilaçlarla oluşan
sekonder
ödemin

tedavisinde
diğer ilaçlarla

birlikte, epilepsi
tedavisinde

diğer ilaçlarla
birlikte yardımcı
olarak ve akut

yükseklik
hastalığında

semptomların
önlenmesi ve

Günde 1-4 defa
250 mg'lık 1
tablet verilir

C Ek tedavi
olarak

çocuklara
günde kg

başına 8-30
mg,

bölünmüş
dozlar

halinde (1-4
defada)

verilir.
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iyileştirilmesinde
kullanılır.

Propranolol
HCl

DİDERAL 40
MG TABLET

C07AA05 - BETA
BLOKÖR İLAÇLAR/
NONSELEKTİF BETA
BLOKÖR İLAÇLAR

Esansiyel ve
renal

hipertansiyonun
kontrolünde,

Angina
pektorisin

tedavisinde,
Akut miyokard

infarktüsü
sonrasında uzun
süre profilaktik

olarak, Kardiyak
disritmilerinin

çoğunda
kontrol

amacıyla,
Migren

profilaksisinde,Es
ansiyel

tremorun
tedavisinde,

Anksiyetenin ve
anksiyeteye

bağlı
taşikardinin

kontrolünde,Tiro
toksikoz ve

tirotoksik krizin
tedavisinde

yardımcı olarak,
Hipertrofik
obstrüktif

kardiyomiyopati
nin tedavisinde,
Feokromositom

anın
tedavisinde (Bir

alfa-blokerle
birlikte)

Normal doz
günde 160-320

mg'dır. 
C

İhtiyaca
göre günde

üç veya
dört defa
0,25-0,5
mg/kg

Digoksin DİGOXİN
0,25 MG 50

TABLET 

C01AA05 - KALP
GLİKOZİTLERİ/ DİJİTAL

GLİKOZİTLERİ

Her yaştaki
hastada,
özellikle

supraventriküler
fibrilasyonun

veya flater'in ve
artmış kalp atım

hızının birlikte
bulunduğu tüm

form ve
safhalardaki

akut veya kronik
kalp yetmezliği
durumlarında,

paroksismal
supraventriküler

taşikardide
endikedir.

Hızlı dijitalizasyon:
(24-36 saat) acil
durumda 1-1.5
mg= 4-6 tableti

takiben
kompansasyona
kadar 4-6 saatlik
aralıklarla 0.25
mg= 1 tablet.

Yavaş
dijitalizasyon: (3-5

gün) Birkaç
defaya

bölünerek,
günde 0.5-1.5

mg= 2-6 tablet,
kompansasyona

kadar.
İdame tedavisi:
Günde bir kez
0.125-0.75 mg=
1/2-3 tablet. Bu

doz tedavi
başlangıcından

itibaren de
verilebilir

(kademeli

C Hızlı
dijitalizasyo

n (24-36
saat) acil

durumda:K
ompansasy
ona kadar

uygun
aralıklarla
bölünerek

0.025mg/kg
(genellikle 2

ila 4 doz
yetmektedir

).
İdame

tedavisi:
Günde

0.01-0.02
mg/kg.

Başlangıçta
n birkaç

gün sonra
durum
kontrol
edilir,

gerekirse
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dijitalizasyon). pozoloji
ayarlanır.

Digoksin
DİGOXİN 0,5

MG/2 ML
AMPUL

C01AA05 - KALP
GLİKOZİTLERİ / DİJİTAL

GLİKOZİTLERİ

Her yaştaki
hastada,
özellikle

supraventriküler
fibrilasyonun

veya flater'in ve
artmış kalp atım

hıznın birlikte
bulunduğu tüm

form ve
safhalardaki

akut veya kronik
kalp yetmezliği
durumlarında,

paroksismal
supraventriküler

taşikardide
endikedir.

Hızlı dijitalizasyon
(24-36 saat) acil

durumda
C

Prematürele
r ve 2

haftadan
küçük süt
çocukları:
0.02-0.04
mg/kg, 2
hafta - 2
yaş arası:
0.03-0.05
mg/kg, 2

yaş
üstündekiler
: 0.02-0.04

mg/kg

Diklofenak
sodyum

DİKLORON
50 MG 

M01AB05 -
ANTİİNFLAMATUVARLA

R VE ANTİROMATİK
ÜRÜNLER (NON-

STERİOD YAPILILAR) /
ASETİK ASİT TÜREVLERİ

VE BENZERLERİ

Osteoartrit,
romatoid artrit,

juvenil romatoid
artrit ve

ankilozan
spondilit belirti
ve bulgularının
tedavisi ile akut
gut artriti, akut

kas-iskelet
sistemi ağrıları,
postoperatif

ağrı ve
dismenore
tedavisinde
endikedir.

Günlük dozu 100-
150 mg'dır.

D

Bir yaş ve
üzerindeki

çocuklar ile
ergenlerde

0,5 ila 2
mg/kg/vüc

ut ağırlığı
günlük doz,
hastalığın
şiddetine
göre 2 ya

da 3'e
bölünmüş

dozlar
halinde

verilmelidir. 

Diltiazem
hidroklorür

DİLTİZEM 25
MG 1

FLAKON

C08DB01 - SELEKTİF
KALSİYUM KANAL

BLOKÖRLERİ (DİREKT
KARDİYAK ETKİLİLER)

/BENZOTİYAZEPİN
TÜREVLERİ

Supraventriküler
taşiaritmiler,
Vazospastik

anjina pektoris
ve stabil

olmayan anjina
pektoris,

Anjiyoplastik
postoperatif

iskemi ve
vazospazm.

Supraventriküler
taşiaritmilerin
tedavisinde
önerilen doz,

0.25-0.30
mg/kg'dır.Korone
r arter spazmına

bağlı akut
miyokard

iskemilerinde 0.15
mg/kg'lık doz 1-2

dakika içinde
intravenöz

yoldan
uygulanabilir..

C

Pediyatrik
hastalarda
güvenilirlik
ve etkinliği

değerlendiri
lmemiştir.

Diltiazem
hidroklorür

DİLTİZEM 30
MG TB

C08DB01 - SELEKTİF
KALSİYUM KANAL

BLOKÖRLERİ (DİREKT
KARDİYAK

ETKİLİLER) /BENZOTİYAZ
EPİN TÜREVLERİ

Anjina pektorisin
önlenmesinde

ve uzun dönem
tedavisinde

endikedir. Akut
anjina

ataklarında
endike

değildir.Hafif ve
orta derecede

arteriyel
hipertansiyonda

endikedir.

Anjina
tedavisinde

başlangıç dozu
günde üç veya
dört defa 30 mg

tablettir.
Hipertansiyon
tedavisinde

başlangıç dozu
günde iki defa
60-120 mg'dır.

Gerekli
durumlarda doz
kademeli olarak
günde 2 kez 120
mg veya günde
2 kez 180 mg'a

C

Çocuklarda
ve

adolesanlar
da kullanımı
önerilmeme

ktedir.
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artırılabilir.
Özellikle stabil

olmayan anjinası
bulunan bazı

hastalarda 480
mg/gün'e kadar
dozlarda yarar

sağlanmıştır.

Diltiazem
hidroklorür

DİLTİZEM 60
MG TB

C08DB01 - SELEKTİF
KALSİYUM KANAL

BLOKÖRLERİ (DİREKT
KARDİYAK

ETKİLİLER) /BENZOTİYAZ
EPİN TÜREVLERİ

Anjina pektorisin
önlenmesinde

ve uzun dönem
tedavisinde

endikedir. Akut
anjina

ataklarında
endike

değildir.Hafif ve
orta derecede

arteriyel
hipertansiyonda

endikedir.

Anjina
tedavisinde

başlangıç dozu
günde üç veya
dört defa 30 mg

tablettir.
Hipertansiyon
tedavisinde

başlangıç dozu
günde iki defa
60-120 mg'dır.

Gerekli
durumlarda doz
kademeli olarak
günde 2 kez 120
mg veya günde
2 kez 180 mg'a

artırılabilir.
Özellikle stabil

olmayan anjinası
bulunan bazı

hastalarda 480
mg/gün'e kadar
dozlarda yarar

sağlanmıştır.

C

Çocuklarda
ve

adolesanlar
da kullanımı
önerilmeme

ktedir.

Betametazon
dipropionat,

Betametazon
sodyum fosfat

DİPROSPAN
ENJ. AMP 

H02AB01 - 
SİSTEMİK KULLANILAN
KORTİKOSTEROİDLER

(YALIN)/
GLUKOKORTİKOİDLER

Romatoid artrit,
osteoartrit,

bursit, ankilozan
spondilit,

epikondilit,
radikülit,
koksidini,

tortikolis, siyatik,
lumbago,

gangliyon kisti,
eksoztoz,

fasiit.Kronik
bronşiyal astım

(status
asthmaticus

tedavisi dahil),
saman nezlesi,
anjiyonörotik
ödem, alerjik

bronşit,
mevsimsel ya

da kronik alerjik
rinit, ilaç

alerjileri, serum
hastalığı, böcek

ısırmaları. 

dozu hastalığın
türüne, ağırlığına
ve alınan yanıta
göre hastadan

hastaya değişiklik
gösterir. Sistemik

tedavinin söz
konusu olduğu

durumların
çoğunda

tedaviye 1-2 ml
ile başlanır ve
gerektiğinde
tekrarlanır.

C

Bu
popülasyon
da kullanımı
ile ilgili veri
bulunmam

aktadır.

 dobutamin
hidroklorür

DOBUTHAVE
R 250 MG /
20 ML İ.V.

AMP 

C01CA07 - KALP
STİMÜLANLARI (KALP
GLİKOZİTLERİ HARİÇ)/

ADRENERJİK VE
DOPAMİNERJİK

İLAÇLAR

miyokard
enfarktüsü, açık
kalp ameliyatı,

kardiyomiyopati
ler, septik şok ve

kardiyojenik
şok'a

bağlıdüşük
debili kalp

Genellikle 2.5-10
mikrogram/kg/d

akikadır.

B Bütün
pediyatrik

gruplarında
(yenidoğan

ile 18 yaş
arası) 5

mikrogram/
kg/dak olan

başlangıç
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yetmezliğinde
inotropik destek

sağlamak
amacı ile
kullanılır.

dozunun,kli
nik yanıta

bağlı olarak
2-20

mikrogram/
kg/dak
olarak

ayarlanması
önerilir.

Nadiren 0.5-
1

mikrogram/
kg/dak
kadarlık
düşük bir
doz da
yanıt

vermektedir
.

B12 vitamini
(Siyanokobala

min) 

DODEX B12
1000 MCG/1

ML AMP

B03BA01 - VİTAMİN B12
VE FOLİK ASİT /VİTAMİN

B12
(SİYANOKOBALAMİN

VE TÜREVLERİ) 

pernisiyöz
anemi, B12

vitamini
eksikliğinden
kaynaklanan

hiperkrom
makrositer

anemi,
trigeminus

nevraljisi, siyatik,
akut nevrit,

nevralji, zona ve
interkostal

nevraljilerde
antinevraljik

olarak tedavi
amaçlı kullanılır.

Akut nevraljilerde
günde 500-1000
mcg B12 vitamini
İ.M. olarak verilir.

Akut nevrit ve
nevraljilerdeteda

vinin 10 gün
sürdürülmesi
tavsiye edilir.
Zamanla nüks

eden vakalarda
yeniden bir
DODEX kürü
yapılmalıdır.

C
Veri

bulunmam
aktadır..

 etodolak DOLARİT 400
MG 14 TB

M01AB08 - 
ANTİİNFLAMATUVARLA

R VE ANTİROMATİK
ÜRÜNLER (NON-

STERİOD YAPILILAR) /
ASETİK ASİT TÜREVLERİ

VE BENZERLERİ 

Osteoartrit,
romatoid artrit
ve ankilozan

spondilit belirti
ve bulgularının
tedavisi ile akut
gut artriti, akut

kas iskelet
sistemi ağrıları,
post-operatif

ağrı ve
dismenore
tedavisinde
endikedir.

Erişkin dozu
günde 300-1200
mg arasındadır.

D
çocuklarda

kullanımı
önerilmez

Diklofenak
potasyum

DOLOREX 50
MG DRAJE

M01AB05 -
ANTİİNFLAMATUVARLA

R VE ANTİROMATİK
ÜRÜNLER (NON-

STERİOD YAPILILAR)/
ASETİK ASİT TÜREVLERİ

VE BENZERLERİ

Osteoartrit,
romatoid artrit
ve ankilozan

spondilit belirti
ve bulgularının
tedavisi ile akut
gut artriti, akut

kas-iskelet
sistemi ağrıları,
postoperatif

ağrı ve
dismenore
tedavisinde
endikedir.

Günlük toplam
doz genellikle 2-3

bölünmüş doz
olarak

verilmelidir.

D
çocuklarda

kullanımı
önerilmez

Dopamin
hidroklorür

DOPADREN
200 MG/5 ML

AMP 

C01CA04 - KALP
STİMÜLANLARI (KALP

GLİKOZİTLERİ
HARİÇ)/ADRENERJİK VE

Miyokard
infarktüsü,
endotoksik
septisemi,

Kalp gücü ve
böbrek

perfüzyonunun
en küçük artışına

C

Dopaminin
çocuklarda
ki güvenliği
ve etkinliği
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DOPAMİNERJİK
İLAÇLAR

travma ve
böbrek

yetmezliğinin
eşlik ettiği akut
hipotansiyon
veya şok.Açık

kalp
cerrahisinden

sonra
hipovoleminin

düzeltilmesi
sonrasında

süreklilik
gösteren

hipotansiyon
durumunda

yardımcı tedavi
olarak.Konjestif

yetersizlikte
olduğu gibi

kronik kardiyak
dekompensasy

onda.

cevap verme
olasılığı olan
hastalarda,
dopamin

hidroklorür
solüsyonunun

başlangıç dozu
2.5 mikrogram

(mcg)/kg/dakika
dır.

bilinmemekt
edir.

Dimenhidrinat
DRAMAMİNE
50 MG AMP

A04AD - ANTİEMETİKLER
VE BULANTIYA KARŞI

KULLANILAN /
DİĞER ANTİEMETİKLER

 seyahat ile ilgi
olarak oluşan
özellikle mide

bulantısı, kusma
ve /veya

vertigonun
tedavisinde ya

da
önlenmesinde
kullanılır.Menier
e hastalıkları ve
diğer vestibular
rahatsızlıkların
semptomatik
tedavisinde

kullanılır.

12 yaşın
üzerindeki

çocuklar ve
yetişkinlerde her
4-6 saatte bir, 50-
100 mg kullanılır.

B

Çocuklarda
, günde

1.25 mg/kg
ya da 37,5

mg/m2
olarak 4 kez

IM olarak
uygulanır.

Laktüloz
DUPHALAC

670 MG
ŞURUP

A06AD11 - 
KONSTİPASYONDA

KULLANILAN
İLAÇLAR/OZMOTİK
ETKİLİ LAKSATİFLER

Konstipasyon:
Kolonun normal
fizyolojik ritmini
kazanmasını

sağlamak,Gaita
kıvamının
yumuşak

olmasının tıbben
arzulandığı
durumlarda
(hemoroid,
kolon ya da

anüse yönelik
cerrahi

girişimlerden
sonra) , Hepatik

ensefalopati
(HE): Hepatik
koma veya
prekomanın

tedavi ve
profilaksisinde

kullanılır.

Günlük Başlangıç
Dozu; 15-45 ml

(10-30 g)
Günlük İdame
Dozu; 15-30 ml

(10-20 g)

B

Günlük
Başlangıç

Dozu; 
5-10 ml (3-7
g) . Günlük

İdame
Dozu; 5-10
ml (3-7 g)

Fentanil DUROGECİS
50 MCG TTS

N02AB03 - OPİOİDLER/
FENİLPİPERİDİN

TÜREVLERİ

uzun sürmesi
beklenen ağır

ve opioid
dışındaki

ilaçlara cevap
vermeyen ve

Hasta durumuna
bağlı olarak

doktor tarafından
belirlenir .

Maksimum doz
300 mcg ' dir. 

D Hasta
durumuna

bağlı olarak
doktor

tarafından
belirlenir .
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diğer yollarla
uygulanan
narkotiklere

tolerans gelişmiş
ağrılarda

kullanılabilir

Maksimum
doz 300

mcg ' dir. 

 Fentanil
DUROGESİC
12 MCG TTS

N02AB03 - OPİOİDLER/
FENİLPİPERİDİN

TÜREVLERİ 

uzun sürmesi
beklenen ağır

ve opioid
dışındaki

ilaçlara cevap
vermeyen ve
diğer yollarla
uygulanan
narkotiklere

tolerans gelişmiş
ağrılarda

kullanılabilir.

Hasta durumuna
bağlı olarak

doktor tarafından
belirlenir .

Maksimum doz
300 mcg ' dir. 

D

Hasta
durumuna

bağlı olarak
doktor

tarafından
belirlenir .

Maksimum
doz 300

mcg ' dir. 

Duloksetin
hidroklorür

DUXET 30
MG KAPSÜL

N06AX21 - 
ANTİDEPRESANLAR /

DİĞER
ANTİDEPRESANLAR

18 yaş ve üzeri
yetişkinlerde,

majör depresif
bozukluk (MDB),
genel anksiyete

bozukluğu
(GAB),

diyabetik
periferal

nöropatik ağrı
(DPNA),

fibromiyalji (FM),
kronik kas iskelet

ağrısı (KA),
kronik bel ağrısı
ve osteoartrite

bağlı kronik
ağrısı olan
hastaların

tedavisinde
endikedir.

Hasta durumuna
bağlı olarak

doktor tarafından
belirlenir .

Maksimum doz
120 mg ' dir. 

C

Duloksetin
güvenlilik ve
etkililiğe ait
yetersiz veri
nedeniyle

çocuklar ve
18 yaş

altındaki
ergenlerde
kullanılmam

alıdır 

Asetilsalisilik asit ECOPİRİN
300 MG 30 N02BA01 - DİĞER

ANALJEZİK VE
ANTİPİRETİKLER  /
SALİSİLİK ASİT VE

TÜREVLERİ

Anti-trombotik
olarak; non-
stabil anjina

pektoriste ve risk
altındaki

(hipertansif,
hiperlipidemik,

diyabetik)
hastalarda

koroner
trombozun

önlenmesinde;
miyokard
reinfarktüs

profilaksisinde;
kardiyovasküler

cerrahide
özellikle

aortokoroner
by-pass ve

arteriovenöz
şartlarda post-

operatif
tromboz ve
embolizmin

önlenmesinde;
geçici iskemik
ataklarda ve

inme

Uzun süreli
tromboz

tedavisinde: 3-
4x1 tablet/gün ,

İnme
profilaksisinde ve

geçici iskemik
ataklarda: 1-2x1

tablet/gün ,
Reinfarktüs

profilaksisi ve
non-stabil anjina
pektoriste: 1-2x1
tablet/gün , Risk

altındaki
hastalarda

koroner
trombozun

önlenmesinde:
gün aşırı 1 tablet ,
Postoperatif (by-

pass ve shunt)
tromboz

profilaksisinde:
gün aşırı 1 tablet

D  18 yaş altı
çocuklarda
güvenlilik ve

etkililiği
kanıtlanma

mıştır
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profilaksisinde
endikedir.

Efedrin
hidroklorür

EFEDRİN HCL
50 MG/ML

AMP

C01CA26 - KALP
STİMÜLANLARI (KALP

GLİKOZİTLERİ HARİÇ) / 
ADRENERJİK VE
DOPAMİNERJİK

İLAÇLAR

Bronkospazm,
Hipotansiyon ve

şok,Aritmiler

Subkütan veya
intramusküler

uygulama: 25-50
mg, eğer

gerekirse 24
saatte

maksimum 150
mg'a kadar tek ,

İntravenöz
uygulama: 10-25

mg (yavaş
enjeksiyon

şeklinde), eğer
gerekirse 10
dakika sonra

tekrarlanabilir,
maksimum

günlük doz, 150
mg aşılmamalıdır.

C

Çocuklarda
günlük 3

mg/kg veya
100 mg/m2

dozları
subkütan
veya IV

olarak 4-6
eşit doza
bölünerek

uygulanabili
r.2 yaşın
altındaki

çocuklarda
çok gerekli
olmadıkça

kullanılmam
alıdır..

Prasugrel
(hidroklorür

olarak)

EFFİENT 10
MG FTB

B01AC22 -
ANTİTROMBOTİK

İLAÇLAR / TROMBOSİT
AGREGASYON

İNHİBİTÖRLERİ (HEPARİN
HARİÇ)

setilsalisilik asit
(ASA) ile birlikte,

primer veya
geç perkütan
koroner girişim

(PKG) ile tedavi
edilecek akut

koroner
sendromlu (AKS)

[ör. stabil
olmayan

angina ST-
segment

elevasyonsuz
miyokard
enfarktüsü

(UA/NSTEMI) ya
da ST-segment

elevasyonlu
miyokard
enfarktüsü

(STEMI)]
hastalarda

aterotrombotik
olayların

önlenmesi için
endikedir.

60 mg'lık tek bir
yükleme dozu ile

başlanmalı ve
sonra günde bir
defa 10 mg ile

devam
edilmelidir.

B

Prasugrelin
farmakokin

etiği ve
farmakodin

amiği
pediyatrik

bir
popülasyon

da
değerlendiri

lmemişti

Metokloprami
d hidroklorür

EMOJECT 10
MG/2 ML

AMP
A03FA01 - 

PROPÜLSİFLER  / 
PROPÜLSİFLER

20 yaşın
altındaki

hastalarda
metoklopramid

kullanımı
şunlarla sınırlıdır:

bilinen bir
sebebe bağlı

ciddi derecede
inatçı kusma,

radyoterapi ve
sitotoksik
ilaçlara

intolerans ile
bağlantılı
kusma,

gastrointestinal
entübasyona

yardımcı olarak,
cerrahi

60 kg ve
üzerindeki

yetişkinlerde
günde 3 kez 10

mg,0 kg altındaki
yetişkinlerde

günde 3 kez 5
mg

B 60 kg'ın
üzerindeki

kişilere
günde 3 kez
10 mg,30 ile

59 kg
arasındaki

kişilere
günde 3 kez
5 mg,20 ile

29 kg
arasındaki

kişilere
günde 3 kez

2,5 mg,15
ile 19 kg

arasındaki
kişilere

günde 2 ya
da 3 kez 2
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operasyonlarda
n önce

premedikasyon
un bir parçası

olarak.
Dopamin

antagonisti
olarak, gastrik

peristalsisi
arttırma ve

gastroözofagea
l sfinkterin
istirahat

tonusunu
arttırma yoluyla
gastrik boşalma
ve ince barsak

geçiş süresi
üzerinde
motilite

stimülanı etkisi
göstererek,

mg,10 ile 14
kg

arasındaki
kişilere

günde 2 ya
da 3 kez 1
mg,10 kg'ın

altındaki
kişilere

günde 2 kez
1 mg

 Dipotasyum
Fosfat +

Potasyum
Dihidrojen

Fosfat

ENJEKSİYONL
UK

POTASYUM
FOSFAT 20
ML AMP 

 B05XA06 - Kan ve Kan
Yapıcı

Organlar > Diğer
Damara Enjekte Edilen
Solüsyonlar > Potasyum

Fosfat

Yoğun bakım
hastalarında eş

zamanlı
potasyum ve
fosfat eksikliği
durumlarında,

serum
potasyum ve

fosfat
konsantrasyonla

rının dikkatli
kontrolü altında

fosfat
gereksiniminin

sağlanmasında
kullanılır. 

Günlük doz
Parenteral

beslenmede
temel fosfat

ihtiyacı,
yetişkinlerde, 0.3-
0.8 ml/kg vücut

ağırlığı/güne
karşılık gelen 0.2 –

0.5 mmol/kg
vücut

ağırlığı/gündür.
Şiddetli

hipofosfatemi
tedavisinde, doz,

serum fosfat
konsantrasyonun
a göre ayarlanır.

Yukarıda
belirtilen dozdan

daha yüksek
dozlara ihtiyaç

duyulabilir.
Her 0.6 mmol

fosfat ile 1 mmol
potasyum verilir.

Günlük
maksimum

potasyum dozu
2-3

mmol/kg vücut
ağırlığıdır.

Maksimum
infüzyon hızı
İnfüzyon hızı

çözeltinin fosfat
içeriğine bağlı
olarak sınırlıdır.

Maksimum
infüzyon hızı 0.3

mmol
potasyum/kg

vücut
ağırlığı/saate
tekabül eden

saatte 20 mmol

C Doz, tam
olarak

hakim olan
serum

potasyum
ve fosfat

konsantrasy
onlarına

göre
ayarlanmalı

dır.
Parenteral
beslenme
sırasında

çocuklarda
potasyum
alımının 1-3
mmol/kg

vücut
ağırlığı/gün

ü
geçmemesi

önerilir.
Çocuklarda

ki
parenteral

fosfat
ihtiyacı 0.2
mmol/kg

vücut
ağırlığı/gün
ile yeterince

karşılanır. 
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potasyum/saattir. 

PROTEİN +
KARBONHİDRA
T + YAĞ + VİT +

MİNERAL

ENSURE
VANİLYA
AROMALI

250 ML

V06DB-Çeşitli
İlaçlar >  Genel Besin

İlaçları >  Diğer
Besinler >  Protein,
Karbonhidrat, Yağ,
Vitamin ve Mineral
Kombinasyonları  

7 gün veya
daha fazla süre

içinde diyet
alımının azalmış

olduğu
durumlar,

alkolizm, aşırı
zayıflık,

dekübitis,
enfeksiyon, geç

kapanan
yaralar, kanser

ve kanser
tedavisi, kemik

kırılması, kötü diş
ağrıları gibi

nazogastrik ve
oral yoldan tam

ve dengeli
beslenme
gerektiği
durumlar,

operasyon,
şiddetli travma,
uzun süreli ateş,
uzun süreli besin

kaybı, yanık,
yutma

sorunlarında
endikedir.

   

4 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanılmaz. 

Fenitoin
Sodyum

EPANUTIN
250MG AMP 

N03AB02 - Sinir Sistemi
> Antiepileptikler >
Fenitoin Sodyum

EPİTOİN. anti-
epileptik ilaçlar

olarak
adlandırılan ilaç
grubundandır.
Bu ilaçlar sara

(epilepsi)
tedavisinde

kullanılır.

Erişkinlerde
Şiddetli nöbetler

(Status
Epilepticus)
Yetişkinlerde

dakikada 50 mg’ı
geçmeyen bir
hızda damar
(intravenöz)

yoldan, vücut
ağırlığının kg’ı
başına 10 ila

ISmg'lık bir doz
verilir. Ardından

enjeksiyonla
veya ağızdan 6
ila 8 saatte bir

daha fazla
EPİTOİN verilir.

EPİTOİN
nöbetlerinizi

durdurmadığınd
a, diğer tedaviler

denenecektir.
Kardiyak aritmiler

(normal kalp
atışında

değişiklikler)
Vücut ağırlığının
kgT başına 3.5 ila
5 mg’lık bir doz

damar
(intravenöz)

yolundan verilir.
Bu

doz ikinci kez
tekrar edilebilir.

C

Çocuklarda
kullanımı:

Dozun
ayarlanması

gerekli
değildir,
ancak

çocuklarda
ilaç

yetişkinlerde
n daha hızlı

şekilde
parçalandı

ğından,
doktorunuz

EPİTOİN
dozlarının
zamanını

veya sayısını
değiştirmesi
gerekebilir.
Yenidoğanl

ar (çok
küçük

bebekler):
Başlangıç

dozu
genellikle

bebek
ağırlığının
kg'ı başına

15 ila 20
mg’dır.
EPİTOİN

yenidoğanl
ara

damardan
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Beyin cerrahisi
Nöbetleri

önlemek için
ameliyat

sırasında veya
ameliyattan

sonraki iki ila üç
gün boyunca
yaklaşık her 4

saatte bir
kasınızın içine
(intramüsküler
yoldan) 100 ila

200 mg’lık bir doz
verilebilir. Bu doz,
günde 300 mg’lık

bir idame
dozuna

azaltılabilir ve
kan düzeylerinize

göre
ayarlanabilir.

verilecekse,
dakikada

bebek
ağırlığının
kg'ı başına

1 ila 3
mg'dan

daha
yüksek

hızlarda
verilmemeli

dir.
Damardan

verilen
EPİTOİN,

çok küçük
bebeklerde

ağızdan
alınan

EPİTOİN’den
daha

güvenilir
şekilde
emilir

Fenitoin
Sodyum

EPDANTOIN
100 MG 100

TABLET

N03AB02 - Sinir Sistemi
> Antiepileptikler >
Fenitoin Sodyum

Nöbetleri
kontrol etmek
veya önlemek

amacıyla, çeşitli
sara (epileptik)
rahatsızlıklarlnln

kontrol
edilmesinde
kullanılabilir.

EPDANTOiNayn
cayüz siniri ağnsı

(trigeminal
nevralj inin)

tedavisinde de
kullanılabilir.

EPDANTOiN' i her
gün aynı saatte
a|manıztavsiye

edilir.
Erişkinler
Gerekli

EPDANTOiN
miktan kişiden
kişiye farklılık

gösterir. Çoğu
erişkin için tek

veya
bölünmüş doz

şeklinde günde
200 mg ve 500

mg arasında bir
miktar gereklidir.

Bazı
durumlarda
daha yüksek

dozlara ihtiyaç
duyulabilir.

C

Bebekler ve
çocuklar,
kilolanna

göre uygun
olan bir
dozla

başlatılır
(kilolarının

her kg'ı için
günde 5

mg) ve ilaç
günde iki

kez
bölünmüş

doz halinde
verilir. Daha
sonra doz

günde
maksimum
300 mg'a

kadar
çıkarılabilir.

Omeprazol ESELAN  40
MG IV

FLAKON

A02BC01 - Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma > Peptik
Ülser ve Gastro-

Özofageal Reflü İlaçları
>

Asidin mideden
yemek

borusuna
kaçışına bağlı

yemek
borusunda

iltihaplanma ve
ağrı

(reflüözofajit ve
özofajiyal reflü
hastalığında),b
ağırsakların üst
kısmındaki ülser

(duodenum
ülseri), yemek
borusundaki

ülser
(peptik ülser)

veya midedeki
ülser (gastrik
ülser),Non

steroid

Alışılmış doz
günde bir kez 40

mg’dır.

D Çocuklarda
kullanımı ile

ilgili
deneyim
sınırlıdır.
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antienflamatuv
ar (hormon
içermeyen

iltihap giderici)
ilaçların neden
olduğu mide

ülseri ve
bağırsakların üst

kısmındaki
ülserler,Zollinger-
Ellison sendromu

olarak
isimlendirilen,

midede aşın asit
olması

durumlannda.

Essitalopram ESLOREX 10
MG TABLET

N06AB10 -  Sinir Sistemi
>  Psikoanaleptikler >

Antidepresanlar >
Seçici Serotonin

Gerialım İnhibitörleri

Majör depresif
durumlar ve
Agorafobili

veya
agorafobisiz

panik bozukluğu
Sosyal bunaltı

bozukluğu
Yaygın bunaltı

bozukluğu
tedavisinde
endikedir.

Essitalopram ,
günde tek doz

olarak, besinlerle
birlikte veya

öğün aralarında
kullanılabilir.

20 mg'ın
üzerindeki günlük

dozlara ilişkin
güvenilirlik

kanıtlanmamıştır.
Majör depresyon

tedavisi:
Günde bir kez 10
mg olarak alınır.

Hastanın yanıtına
bağlı olarak, doz

günde
maksimum 20
mg'a çıkabilir.
Antidepresan

yanıt için
genelde 2-4

hafta gerekir.
Alınacak yanıtın
konsolidasyonu

için en az
6 aylık tedavi

süresi
gerekmektedir.
Agorafobili ve
agorafobisiz

panik bozukluğu
tedavisi:

Günlük 10 mg'lık
doza

geçilmeden
önce, ilk hafta
günde 5 mg'lık
başlangıç dozu
uygulanmalıdır.

Doz, daha sonra,
hasta yanıtına
bağlı olarak,

günde 20 mg'a
çıkarılabilir.

D  

 Rokuronyum
Bromur

ESMERON  50
MG/5 ML 5

FLAKON 

M03AC09 - Kas İskelet
Sistemi >  Kas

Gevşeticiler >  Periferik
Etkili Kas Gevşeticiler >

Diğer Kuaterner
Amonyumlar

ESMERON, rutin
ve hızlı sıralı
indüksiyon

sırasında, genel
anesteziyle

birlikte trakeal

ESMERON, bolus
enjeksiyonu veya

sürekli infüzyon
olarak intravenöz

yoldan
uygulanmaktadır 

B

Pediyatrik
ve geriyatrik
hastalarda

yoğun
bakım

ünitesinde
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entübasyonu ve
ameliyat

sırasında iskelet
kaslarının

gevşemesinin
sağlanması için

endikedir.
ESMERON

yoğun bakım
ünitesinde (YBÜ)
entübasyon ve

mekanik
ventilasyonun

sağlanması
için ek terapi

olarak
gereklidir.

mekanik
ventilasyon

un
sağlanması

için
güvenlik ve

etkililik
hakkında

veri
yetersizliğin
den dolayı
önerilmez.

Rivastigmin

EXELON
PATCH 5

TRANSDERM
AL FLASTER

N06DA03 - Sinir Sistemi
> Anti Demans

İlaçlarAlzheimer İlaçları

Her bir 5 cm2
ciltten gegigli

bant 9 mg
rivastigmin

igerir.
Sahverilme hrzr
4.6mgl24saat'tir.

EXELON,
kolinesteraz

inhibitörleri isimli
bir madde

srntfina aittir.
Alzheimer

hastası veya
Parkinson
hastahpr
bulunan

hastalardaki
hafif ve orta
qiddetteki

bellek
bozukluklartnrn

tedavisi için
kullanılır.

Tedaviye
genellikle

EXELON PATCH 5
transdermal

flaster (4.6 mel24
saat) ile

baglanrr. Ola[an
gunluk doz

EXELON PATCH l0
transdermal
flasterdir (9.5

mg/24 saat). Her
defasrnda

sadece bir bant
takrlmah ve 24
saatin sonunda

yenisiyle
de$iqtirilmelidir

C

Çocuklarda
EXELON
PATCH

kullanrmr
dnerilmez.

Famotidin FAMODIN
40MG TABLET A02BA03 - Sindirim

Sistemi ve
Metabolizma > Peptik

Ülser ve Gastro-
Özofageal Reflü İlaçları 

Aktif duodenal
ülserin kısa süreli

tedavisi, Aktif
duodenal

ülserin
iyileşmesini

takiben,
tekrarının
(relaps)

önlenmesi için
düşük dozlarda

tedavi
amacıyla aktif
benign gastrik

ülserin kısa süreli
tedavisi,Gastroö

zofageal
reflünün kısa

süreli
tedavisi,Gastroö

zofageal reflü
ile ilişkili

belirtilerin ve
erozyon/ülseras
yonların tekrar

etmesini
önlemek

Başlangıç dozu:
Aktif duodenal
ülserde önerilen
oral doz 40 mg
olup yatmadan
önce bir defada
alınır. Tedaviye 4-

8 hafta süreyle
devam

edilmelidir.
Hastaların çoğu 4
haftada iyileşir. 4

haftalık
tedaviden sonra
ülserin tamamen

iyileşmemesi
durumunda, 4
haftalık ek bir
tedavi önerilir.

İdame tedavisi:
Ülserin

nüksetmesini
önlemek için

profilaktik olarak
20 mg

A GASTROFA
M’ın

çocuklar
üzerindeki

emniyeti ve
etkinliği

belirlenmed
iğinden

çocuklarda
kullanımı

önerilmez.
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amacıyla,
Patolojik

hipersekresyon
hallerinin
tedavisi

{Zollinger-Ellison
sendromu,

multipl endokrin
adenomalar

Kodein +
Dionin 

FENOKODIN
20 TABLET

R05DA20 - Solunum
Sistemi > Öksürük
İlaçları > Opium

Alkaloid ve Türev
Kombinasyonları

FENOKODİN,
ağn kesici ve
Öksürük kesici

bir
ilaçtır.FENOKODİ
N soğuk algınlığı

ve akciğer
enfeksiyonlarınd
an kaynaklanan

öksürüklerde
kullanılır

Günde 3 ila 4 kez
birer tablet

kullanılmalıdır.
D

12 yaşın
üstündeki

çoçuklarda
yetişkin
dozları

kullanılır.Altı
ndaki

çocuklarda
kullanılması
önerilmez.

 Demir
Karboksimaltoz

FERINJECT
500 MG 10

ML 1 FLAKON

B03AC -  Kan ve Kan
Yapıcı Organlar >
Anemi (Kansızlık)

İlaçları >  Demir Eksikliği
İlaçları >  Demir

Trivalan (parenteral)

FERINJECT,
aşağıda verilen

durumlarda
görülen demir

eksikliğinin
tedavisinde
endikedir:

Klinik olarak
demir

depolarına hızla
demir

sağlanması
gerektiğinde,

Oral demir
preparatlarının
etkisiz olduğu

veya
kullanılamadığı

durumlarda,
Oral demir
tedavisine

uyum
gösteremeyen

aktif
enflamatuvar

bağırsak
hastalığı

olanlarda
Eritropoietin
tedavisi alan

veya almayan
kronik böbrek
hastalarında 

FERINJECT’in
yeterli toplam
dozu her hasta

için hastanın
kilosu ve

hemoglobin
seviyesine

göre ayrı ayrı
hesaplanmalıdır

ve bu doz
aşılmamalıdır.
Toplam dozun

belirlenmesi için
aşağıdaki tablo
kullanılmalıdır:

2
Hb(g/dL) 35-70
kg arasındaki

hastalar 70kg’ın
üzerindeki
hastalar

< 10 1500 mg
2000 mg

≥ 10 1000 mg
1500 mg

C

FERINJECT’i
n

çocuklarda
kullanımı

araştırılmam
ıştır. Bu

nedenle 14
yaşın

altındaki
çocuklarda
FERINJECT
kullanımı

önerilmeme
ktedir.

100 tng
Fe+2'ye

eşdeğer 567.7
mg Demir (Il)-
glisin-sulfat-
kompleksi 

FERROSANOL
567.7MG
KAPSÜL

B03AA01 - Kan ve Kan
Yapıcı Organlar >

Demir Eksikliği İlaçları >
Ferroglikokol Sülfat

Anemi gelişip
gelişmemesine
bakılmaksızın
gizli ve açık-

belirgin demir
eksikliğinde.Özel
likle gebelik ve

laktasyon
döneminde,

beslenme
yetersizliğinde
görülen demir

eksikliği
anemisinde,
Çocuklukta,

Günde 1 kapsül
çiğnenmeden bir

bardak su ile
alımr. Belirgin

demir eksikliğinde
yetişkin ve 15

yaşından büyük
gençlerde veya
50 kg’dan fazla

vücut ağırlığı
olan gençlerde

doktor
tavsiyesine göre
doz günde 2-3

kapsüle

B

FERRO
SANOL

DUODENAL,
6 yaş

altındaki
çocuklarda
kontrendike

dir
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gebelik ve
laktasyonda,
diyetle düşük

demir alımı olan
kişilerde, akut
ve kronik kan

kaybında
görülen demir

eksikliği
anemisinde

çıkarılabilir.

Ferik ( demir
III ) Hidroksit

Sükroz

FERROVEN
(SUKROFER)

100MG
5AMP  

B03AC02 - Kan ve Kan
Yapıcı Organlar >

Demir Eksikliği İlaçları >
Şekerli Demir Oksit

Oral yoldan
demir

tedavisinin
yeterli olmadığı,
etkisiz kaldığı ya

da
gerçekleştirilem

ediği demir
eksikliği

anemilerinde
(oral demir

tedavisine karşı
intolerans,

malabsorpsiyon,
ülseratif kolit gibi

sindirim
sisteminin

inflamasyonlu
durumları),Eritro
poetin destek
tedavisi gören

kronik
hemodiyaliz
hastalarında
gelişen demir

eksikliği anemisi,
gerekli ve
uygun kan

tetkikleri
(hemoglobin,
hematokrit,

ferritin düzeyi,
eritrosit sayısı
tayini gibi)
yapıldıktan

sonra
uygulanmalıdır.

Erişkinlerde; 1-2
ampul (100-200

mg demir)
FERROVEN,
hemoglobin

düzeylerine göre
haftada 1-3 kez

şeklinde
uygulanır.

Hemodiyaliz
hastalarında

toplam doz, 10
dozda

uygulanacak
şekilde 1000

mg’dır.
Gerektiğinde
önerilen doz

tekrarlanabilir.
Doz uygulama
sıklığı haftada 3
defadan fazla
olmamalıdır.

C

Çocuklarda
ki

güvenliliğin
e ve

etkililiğine
ilişkin yeterli
veri yoktur.
Geriyatrik

popülasyon
: Yaşlı

hastalarda
doz

ayarlamasın
a gerek
yoktur.

Feksofenadin
Hidroklorid

FEXADYNE
180MG
TABLET 

R06AX26 -  Solunum
Sistemi >  Sistemik
Antihistaminikler >

Sistemik Antihistaminik
İlaçlar >  Diğer Sistemik

Antihistaminikler >
Feksofenadin

Hidroklorid

FEXADYNE,
antihistaminik

ilaçlar
grubundandır.
Antihistaminik
ilaçlar, saman

nezlesi
(mevsimsel
alerjik rinit)

denen
hastalıkla

ortaya çıkan
aksırık, kaşıntılı
burun akıntısı,

gözlerde
kızarma ve

sulanma gibi
helirtileri aynca
kronik idiyopatik

ürtiker denen
hastalıkta

Erişkinler ile 12 yaş
ve ü/erindekİ
çocuklar için

önerilen
feksofenadin

hidroklorür dozu
günde tek doz

180 mg’dır.

C Feksofenadi
n

hidroklorürü
n etkinlik ve
güvenilirliği

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
araştırılmam

ıştır.
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görülen ciltte
kaşıntı ve

kızarma gibi
belirtileri

İyileştirirler.

Indapamid
FLUDEX SR

1.5 mg
TABLET

 C03BA11 - Kalp
Damar Sistemi >

Tiyazidler Hariç Low-
ceiling Diüretik İlaçlar

FLUDEX SR
esansiyel

hipertansiyon
tedavisi için
doktorunuz
tarafından

reçetelenmiştir.
Yüksek kan
basıncını

(hipertansiyon)
düşürmeye
yarayan bir

ilaçtır.

FLUDEX SR’ın
önerilen dozu

tercihen
sabahları alınan

bir tablettir.
Diüretik etkisine

bağlı
olarak gece
uykunuzun

bölünmemesi için
FLUDEX SR’ı

sabah almanız
önerilir. Tabletler

aç
veya tok karnına

alınabilir.

B

FLUDEX SR'ın
çocuklar ve

ergenler
tarafından
kullanılması

tavsiye
edilmemekt

edir.

Flukonazol FLUKOL
100MG/50

ML IV
FLAKON

J02AC01 - Enfeksiyona
Karşı Kullanılan

(Antienfektif) İlaçlar >
Sistemik Antimikotikler

Mantar deri
enfeksiyonları,Sis

temik mantar
enfeksiyonlar,M

antar
enfeksiyonu
kapmanızı

önlemek için,
Cryptococcus’

dan (bir tür
mantar

enfeksiyonu)
kaynaklanan bir

enfeksiyonun
geri gelmesini

önlemek,
Bağışıklık sistemi

yeterli
hastalarda,

gelişen sistemik
mantar

hastalıklarında

Bu ilaç, size
doktorunuz veya

hemşireniz
tarafından
yaklaşık 30

dakika boyunca
damarınıza yavaş

enjeksiyon
(infuzyon)
seklinde

verilecektir.

FLUKOL, bir
çözelti olarak
tedarik edilir.
Daha fazla

seyreltilmeyecekt
ir. Bu ilaç,

infuzyondan
önce başka bir

ilaçla
karıştırılmamalıdır.

B 4 haftalık ila
15 yaş

mukozalenf
eksiyonlar
Günde bir

kez 3
mg/kg. İlk
günde 6
mg/kg.

sistemik
fungal

enfeksiyonl
ar

Günde bir
kez 6-12
mg/kg.

fungal
enfeksiyonl
arı önleme
Enfeksiyon
kapma riski
bulunduğun
da günde
bir kez 3-12

mg/kg.

3-4 haftalık
Yukarıda

belirtilenle
aynı doz,
fakat 2

günde bir
verilir. 2

günde bir
maksimum
12 mg/kg

dozu.

2
haftalıktan

küçük
Yukarıda

belirtilenle
aynı doz,
fakat 3
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günde bir
verilir. 3

günde bir
maksimum
12 mg/kg

dozu.

Çocuklarda
günde

maksimum
400 mg
dozajı

aşılmamalıd
ır.

Fluoresin
Sodyum

FLUOSINE
500 MG/5 ML

IV FLAKON

S01JA01 - Duyu
Organları >  Göze
Uygulanan İlaçlar 

Fundus ve iris
diagnostik

anjiografi ve
skopisinde

boyar madde.

  C

Çocuklar
için doz
vücut

ağırlığının
her 4.5 kg’ı
başına 35
mg olarak
hesaplanır.

Folik asit
FOLBIOL 5

MG 50
TABLET

B03BB01 - Kan ve Kan
Yapıcı Organlar > B12
Vitamini ve Folik Asit

İlaçları

FOLBİOL, folik
asit eksikliğine

bağlı aşağıdaki
hastalıkların
tedavisinde

kullanılmaktadır:
Besinlerin
sindirim

kanalından
emilimi ile ilgili

bazı problemler
(tropikal veya
non tropikal

spru)
Beslenme
tarzından

kaynaklanan
kansızlıklar
(anemiler)

Hamilelerde,
bebeklerde

veya
çocuklarda folik
asit eksikliğine

bağlı bir kansızlık
çeşidi

(megaloblastik
anemi)

FOLBİOL, folik asit
eksikliğine bağlı
megaloblastik
anemi tedavisi

için 4 ay
boyunca günde
1 tablet (5 mg)

kullanılır.
Besin emilimi

bozukluklarında
günde 3 tablete
(15 mg) kadar

çıkılabilir.
Akdeniz anemisi

veya orak hücreli
anemi gibi

kansızlık
durumlarında
günde veya
haftada bir

tablet (5 mg)
kullanılabilir

C

Çocuklarda
tablet
dışında
daha

uygun bir
ilaç şekli

kullanılabilir.
Folik asit

eksikliğine
bağlı

megaloblas
tik anemi
tedavisi:
1-18 yaş

arasındaki
çocuklarda:

4 ay
boyunca
günde 5

mg (1
tablet);

daha sonra
her 1 ila 7

günde bir 5
mg (1

tablet).

Kaspofungin
Asetat

FUNGIDAS 70
MG 1

FLAKON

J02AX04 - Enfeksiyona
Karşı Kullanılan

(Antienfektif) İlaçlar >
Sistemik Antimikotikler 

FUNGİDAS
antifungal bir

ilaç olup
mantarın

yaşaması ve
büyümesi için
gerekli olan

mantar hücre
duvarı

bileşenlerinden
glukan

polisakkaritin
üretimini
engeller.

Enfeksiyonlara
özellikle

Candida
(maya) ve/veya

Erişkin hastalarda
(18 yaş ve üzeri)
önerilen dozaj
Ampirik Tedavi

1. günde tekli 70
mg yükleme

dozu ve
ardından günde

50 mg
uygulanmalıdır.

Tedavi süresi
hastanın klinik

yanıtına
dayanmalıdır.

Nötropeni
iyileşinceye

kadar ampirik
tedaviye devam

C

3 aylıktan
büyük

pediyatrik
hastalarda;

Solüsyonu
hazırlamak
için, 70 mg
veya 50 mg

flakon
kullanarak
yukarıda
anlatılan
hazırlama

prosedürleri
ni

uygulayın.
Flakon

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 130 / 279



Aspergillus (küf)
adı verilen

fungal (mantar)
hücreleri neden
olur. FUNGİDAS,
febril nötropenik

hastaların
ampirik tedavisi,

yaygın
kandidiyazis ve

mukozal
kandida

enfeksiyonları
(mukozal

kandidiyazis,
özofajiyal

kandidiyazis,
orofaringeal
kandidiyazis)
tedavisi ve

invazif
aspergillozisin

kurtarma
tedavisinde

kullanılmak için
reçetelenmiştir.

edilmelidir.
Fungal

enfeksiyon
saptanan

hastalar en az 14
gün tedavi
edilmelidir;

tedaviye hem
nötropeni hem

de klinik
semptomlar

ortadan
kalktıktan sonra

en az 7 gün
devam

edilmelidir.

içerisindeki
hazırlanmış
solüsyonda

n,
hesaplanan

yükleme
dozuna

veya
hesaplanan

idame
dozuna eşit
hacimde

ilacı çekin;
70 mg

flakondan
hazırlanırsa
konsantrasy
on 7 mg/mL

ve 50 mg
flakondan
hazırlanırsa
konsantrasy
on 5 mg/mL

olmalıdır.
Flakon
seçimi

pediyatrik
hastaya

uygulanac
ak ilacın
toplam

miligram
dozunu

esas
almalıdır.

Doğru
dozajı

sağlamak
için, 50

mg’dan
küçük

pediyatrik
dozlarda,

mümkünse
50 mg’lık

flakonlann
(konsantras

yon: 5
mg/mL)

kullanılması
önerilir. 70
mg flakon
50 mg’nin
üzerindeki

dozlara
ihtiyaç
duyan

pediyatrik
hastalara

ayrılmalıdır.

Hastanın
hesaplanan

dozu ne
olursa olsun,
maksimum
yükleme
dozu ve
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günlük
idame dozu

70 mg’ı
aşmamalıdır

.

Nistatin
FUNGOSTATI
N 100000 IU

50 ml

A07AA02 -  Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma >
Bağırsak Antienfektifleri

 FUNGOSTATİN,
ağız boşluğu

(pamukçuk) ve
boğazda

kandida adı
verilen bir

mantar türünün
sebep olduğu
enfeksiyonların

(iltihap
oluşturan
mikrobik

hastalıkların)
tedavisinde

kullanılır.

Çocuklar ve
Yetişkinler:

Günde dört defa
1 ila 6 ml
dozlarda
kullanılır.

B

Yeni Doğan
Bebekler:

Günde dört
defa 1 ya
da 2 ml
kullanılır.

Erken
doğan

(prematüre)
ve düşük
kilolu yeni

doğan
bebeklerde
günde dört
defa 1 ml

kullanılması
yeterlidir.

 Nitrofurazon FURACIN
POMAD

D08AF01 -Dermatolojik
İlaçlar > Antiseptik ve

Dezenfektanlar

Travmatik
lezyonlarda,

ameliyat
yaralarının

enfeksiyondan
korunmasında,
özellikle diğer
antibakteriyel

ilaçlarla
rezistans

gelişme olasılığı
bulunan 2. ve 3.

derece
yanıklarda

tedaviye ilave
olarak

kullanılabilir.

Lezyonların
üzerine

doğrudan
doğruya bir gazlı
bez veya spatül

ile uygulanır.
Geniş yanık

alanlarına steril
gazlı bez üzerine
yayıldıktan sonra

uygulanır.
Postoperatif

vakalarda ilacın
üzerine vazelinli

gazlı bez
konulması

pansumanın
yapışmasını önler
ve bu şekilde 5-7
gün açılmadan

bırakılması
mümkün olur.

Pansuman
çıkarılırken gazlı

bezin serum
fizyolojikle
ıslatılması
çıkmasını

kolaylaştırır.

A  

 Furosemid FUROMID
AMPUL

 C03CA01 - Kalp
Damar Sistemi > High-
Ceiling Diüretik İlaçlar

Konjestif kalp
yetmezliği, siroz

ve böbrek
hastalıklarında

görülen
ödemler, akut

pulmoner ödem
ve

Hipertansiyonda
(tek başına

veya bir
antihipertansif

ile birlikte)
endikedir.

Erişkinlere: İnisyal
oral doz 20-80

mg’ dır (Tek doz
halinde). Bu doz

hastanın
cevabına göre 6-

8 saat sonra
tekrarlanabilir ve

yeterli cevap
alınana kadar 6-8

saatte bir, bir
önceki doz 20-40

mg arttırılarak
etkin doz

saptanır. Tedavi
bu doz günde 1

D

Bebekler ve
Çocuklara:
İnisyal oral
doz, vücut
ağırlığının

her kg’ı için
2 mg’dır.

(Örneğin 5
kg’lık bir

çocuğa 5 x
2 = 10mg)
ve tek doz

halinde
verilir. Eğer
sağlanan

cevap
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veya 2 defa (Ör:
Sabah 8 ve

öğleden sonra 2’
de) verilerek

sürdürülür. Ağır
vakalarda günlük

doz 600 mg’ a
kadar, dikkatle

arttırılabilmektedi
r.

yetersizse,
her 6-8

saatte bir,
bir önceki

doz 1-2 mg
arttırılarak
etkin doz

saptanır. 6
mg/kg’dan

yüksek
dozlar
tavsiye

edilmez. 

Aljinik Asit

GAVISCON
200 ML ORAL
SUSPANSIYO

N

 A02BX13 - Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma > Peptik
Ülser ve Gastro-

Özofageal Reflü İlaçları 

Altta yatan
nedenin gastrik

reflü olduğu
bütün epigastrik

veya
retrosternal

rahatsızlıkların,
gebelik

döneminde
görülen mide
yanmalarının,
gastrik reflü

kaynaklı
flatulans ve

mide
yanmasının ve
gastrik reflünün

tedavisinde
kullanılır.

Yetişkinler ve 12
yaşından büyük

çocuklar:
Yemeklerden

sonra ve
yatarken 10-20

ml (2-4 tatlı
kaşığı)

A

6-12 yaş
arası

çocuklar:
Yemeklerde
n sonra ve
yatarken 5-
10 ml (1-2

tatlı kaşığı)6
yaşından

küçük
çocuklar:
Tavsiye

edilmemekt
edir.

Gentamisin
Sülfat

GENTA %0.3
5ML DAMLA

 S03AA06 - Duyu
Organları > Antienfektif

İlaçlar

Gözün dış
kısmında ve

yardımcı
organlarında

duyarlı
bakterilerle

oluşan
konjunktivit,

keratit ve
keratokonjunktiv

it, kornea
ülserleri, blefarit,
blefarokonjunkti

vit, Meibom
bezlerinin akut

iltihabı,
dakriyosistit gibi
enfeksiyonlar ile

dış kulak
yolunun duyarlı

bakterilerle
oluşan

enfeksiyonlarının
topikal

tedavisinde
kullanılır.

20mg/40
mg/80mg:

Gentamisin ile
tedavi süresi 7-10
gündür. Ancak

ağır, komplike ve
diğer

antibiyotiklere
cevap vermeyen
vakalarda daha
uzun süreli tedavi

gerekebilir.120
mg/ 160 mg:
Adaleye (IM)
veya damar

içine (IV)
uygulabilir. Her iki
uygulamada da
doz aynıdır. IM

yolla
uygulamanın

olanaksız olduğu
durumlarda IV
yollu uygulama
tercih edilir. IV
olarak yapılan

uygulamalar 1-2
saat süreyle bir

infüzyon
çözeltisiyle

yapılmaktadır.
Verilecek olan
doz 100-200 ml
serum fizyolojik

veya %5 dekstroz
çözeltisiyle

C İnfüzyon
çözeltisinin

hacmi
daha az
olmalıdır.

Her
durumda

gentamisin
konsantrasy

onu 1
mg/ml'yi

geçmemeli
dir. Özel

durumlarda
genta

ampuller
damar içine
doğrudan

uygulanabili
r.

Doktor
tarafından

başka
şekilde

önerilmediğ
i takdirde;

Normal
böbrek

fonksiyonu
sahip

hastalarda
günde 1

defa 2 ml'lik
160 mg'lık
veya 120
mg'lık 1
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seyreltilir.

ampul
kullanılır.

Enjeksiyonla
r arasında
yaklaşık 24
saat süre
bırakılır.
Tedavi

süresi 7-10
gündür. Bu

sürenin
aşılması
halinde

ilacın kan
seviyeleri

izlenmelidir.
Çocuklar

için
Gentamisin
tedavisinde
Genta 20

veya
gereğinde
Genta 40

ampul
formları

kullanılmalıd
ır.

Gentamisin
Sülfat

GENTA 80
MG AMPUL

 J01GB03 - Enfeksiyona
Karşı Kullanılan

(Antienfektif) İlaçlar >
Aminoglikozidler

 Bakterilerin yol
açtığı ağır

enfeksiyonlarda
; diğer

antibiyotiklere
dirençli ve

özellikle gram-
negatif

bakterilerin yol
açtığı septisemi,

bakteriyemi
sistit, piyelit,

üretrit, prostatit
gibi idrar yolu

enfeksiyonlarınd
a deri ve

yumuşak doku
enfeksiyonlarınd
a; osteomiyelit,
enfekte yanık,

tnömoni,
bronkopnömoni

gibi solunum
yollarıyla ağız,

boğaz ve kulak
enfeksiyonlarınd
a; menenjitte;

gonokok
enfeksiyonlarınd

a; yeni
doğmuşların
sepsislerinde

Pseudomonas
aeruginosa'nın

oluşturduğu
hayatı tehdit

eden
enfeksiyonlarda
karbenisilin ile

birlikte kullanılır.

20mg/40
mg/80mg:

Gentamisin ile
tedavi süresi 7-10
gündür. Ancak

ağır, komplike ve
diğer

antibiyotiklere
cevap vermeyen
vakalarda daha
uzun süreli tedavi

gerekebilir.

D

Çocuklarda
; İnfüzyon

çözeltisinin
hacmi

daha az
olmalıdır.

Her
durumda

gentamisin
konsantrasy

onu 1
mg/ml'yi

geçmemeli
dir. Özel

durumlarda
genta

ampuller
damar içine
doğrudan

uygulanabili
r.
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Metamizol
Sodyum 

GERALGINE-
M

(ADEPIRON)
250 MG/5 ML

100 ML
SURUP

N02BB02 - Sinir Sistemi >
NONNARKOTİK
ANALJEZİKLER

Şiddetli akut ve
kronik ağrılar

(örneğin
romatizmal

hastalıklardaki
ağrılar, baş ve

diş ağrıları,
tümör ağrıları,
yaralanmalar,
postoperatif

ağrılar.) 
Mide - barsak
kanalına, safra

yollarına,
böbrek ve alt
idrar yollarına

ait şiddetli akut
ve kronik ağrılar.

Başka
önlemlerle,

örneğin soğuk
nemli kompresle
düşürülemeyen

yüksek ateş.

15 yaş ve
üzerindeki genç

ve yetişkinler : 2-4
kaşık (500-1000

mg), max.doz 4 x
4 kaşığa kadar

(4000 mg'a
kadar) 

B Çocuklar
16-23 kg(4-6

yaş):1-1,5
kaşık(250-
375 mg),

max.doz 4 x
1,5 kaşığa

kadar (1500
mg'a

kadar)
Çocuklar

24-30 kg(7-9
yaş):1-2

kaşık(250-
500 mg),

max.doz 4 x
2 kaşığa

kadar (2000
mg'a

kadar) 
Çocuklar

31-45 kg(10-
12 yaş): 1,5-
3 kaşık(375-

750 mg),
max.doz 4 x

3 kaşığa
kadar (3000

mg'a
kadar) 

Çocuklar
46-53 kg(13-
14 yaş): 2-

3,5
kaşık(500-
875 mg),

max.doz 4 x
3,5 kaşığa

kadar (3500
mg'a

kadar)
Süt

çocukları ve
küçük

çocuklar 5-
8 kg(3-11

aylık): 1/4 -
1/2

kaşık(62,5-
125 mg),

max.doz 4 x
1/2 kaşığa
kadar (500

mg'a
kadar) 
1/2 -1

kaşık(125-
250 mg),

max.doz 4 x
1 kaşığa

kadar (1000
mg'a

kadar)
1 kaşık

Geralgine-
m Şurup (5
ml) içinde

250 mg
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Metamizol
Sodyum
vardır.

Kaşığın ½
ve ¼'lük
miktarları

kullanılabilir

Glimepirid
GLIMAX

2MG
30TABLET

 A10BB12 - Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma > Oral
Antidiyabetik İlaçlar 

Kan şekeri
düzeylerinin tek

başına diyet,
fiziksel egzersiz
ve kilo kaybı ile

yeterince
kontrol

edilemediği
insüline bağımlı
olmayan (tip II)

diyabet
olgularında

kullanılır.

Alışılmış başlangıç
dozu, günde bir
kez 1mg Glimax
tablettir (2mg’ı
geçmemelidir).
Eğer gerekli ise

günlük doz
artırılabilir. Artış

düzenli kan şekeri
izlemelerine

dayandırılmalı ve
kademeli olarak:
örneğin bir ila iki

hafta gibi
aralıklarla ve şu

doz
basamaklarına

göre: 1mg-2mg-
3mg-4mg-6mg

ve istisnai
durumlarda 8mg
yapılmalıdır. İyi
kontrol edilen

diyabetli
hastalarda doz

sınırları: İyi kontrol
edilen diyabetli

hastalarda
alışılmış doz

aralığı günde 1
ila 4mg

Glimax’dır

C

 16 yaşın
altındaki

hastalarda
güvenlik ve
etkinliğine
ait yeterli
klinik veri
mevcut
değildir. 

 Glucagon Hcl

GLUCAGEN
HYPOKİT

1MG
FLAKON

 H04AA01 - Endokrin
Sistem >

KALSİTONİNLER

Diyabet tedavisi
için oral

hipoglisemik
ajan veya

insülin kullanan
hastalarda
meydana

gelebilecek
ciddi

hipoglisemik
reaksiyonların
tedavisinde

kullanılır.

Tıbbi personel
tarafından

uygulanması: 1
mg

GlucaGen®'in
tümünü 1 mL

çözücü ile
kullanmadan
hemen önce

eritiniz. 0.5-1.0 mg
(kg başına 20
mikrogram)
dozda, deri

altına, kas içine
veya damar
içine enjekte

ediniz. 

B  

 Metformin
HCL

GLUKOFEN
RETARD

850MG 100
TABLET

A10BA02 - SİNDİRİM
SİSTEMİ VE

METABOLİZMA-
DİYABET İLAÇLARI 

Glukofen
Metformin HCL

etken
maddesine

sahiptir.
Glukofen
- İnsülin ile

tedavi edilen
diabetteki kan
glikoz düzeyinin
oynak olduğu
olgularda ve

Yetişkinde 2x500-
1000mg(max2550

/gün).
B  
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insüline dirençli
diabette, insülin

ile birlikte,
- Diyet ile

normal bir vücut
ağırlığının

sağlanamadığı
ve

hipergliseminin
(kan şekerinin
herhangi bir
nedenle aşırı

derecede
düşmesi)

önlenemediği
ketonüri

görülmeyen,
yaşlı ve şişman

diabetiklerde ve
metaploretik

diabette diyet
ile birlikte,

- Sülfonilüre
türevi olan

antidiabetiklerle
iyi kontrol

edilmeyen
diabette, bu

ilaçlarla
kombine olarak

kullanılır.
Aminoasit GLUTAVIVEN

100ML
FLAKON 

B05XB02 - Kan ve Kan
Yapıcı Organlar >

Diğer Damara Enjekte
Edilen Solüsyonlar 

GLUTAVİVEN
genellikle tuz,

eser element ve
vitaminlerle

birlikte dengeli
intravenöz

beslenmenin bir
unsuru olarak

kullanılır.

Yetişkinler:
Doz, aminoasit

ihtiyacı üzerinden
ve katabolik

durumun
şiddetine
bağlıdır.

Paranteral
beslenmede,

maksimum
günlük doz 2g
aminoasit/kg

vücut ağırlığını
aşmamalıdır.

GLUTAVİVEN ile
glutamin ve

alanin
sağlanması,

hesaplamalarda
dikkate

alınmalıdır.
GLUTAVİVEN ile

sağlanan
aminoasitlerin

oranı total
sağlananın

yaklaşık %30’unu
aşmamalıdır.
Günlük Doz:
1,5-2,5 mL

GLUTAVİVEN/kg
vücut ağırlığı (0,3-
0,5 g N(2)-alanil-

L-glutamin/kg
vücut ağırlığı).

Bu, 70 kg
ağırlığındaki

C Pediyatrik
popülasyon

:
Çocuklarda
kullanımı ile
ilgili yeterli

veri mevcut
değildir.
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hasta için 100-
175 mL

GLUTAVİVEN:e
eşittir.

Standardize
Hamamelis

Virgina Ekstresi

HAMETAN
30G POMAD  

D11AX - Dermatolojik
İlaçlar > Diğer

Dermatolojik Ürünler

Bebek ve küçük
çocukların
pişiklerinde,

ciddi olmayan
yanıklarda,

güneş
yanıklarıda, çizik

ve kesik gibi
yüzeysel cilt

lezyonlarında,
kurumuş ve
çatlamış ve

yarılmış cildin
bakım ve

korunmasında
kullanılır.

Günde bir kaç
kez ince bir

tabaka halinde
sürülür.

C  

L-ornithine + L-
aspartate

HEPA MERZ
(HEPA-

ORNITAT)
5G/10ML 

 A05BA - Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma >
Karaciğer

HEPA-MERZ
karaciğer
yetmezliği

sonucu
amonyak

uzaklaştırılama
masından
kaynaklı

bozukluklar ile
farklı düzeydeki

hareket ve
zihinsel

fonksiyon
kayıplarının
(latent ve

belirgin hepatik
ensefalopati)
tedavisinde

kullanılır.

İnfüzyon
solüsyonuna

ampülün içeriği
ilave edilir ve bu
şeklide hastaya

verilir. HEPA-
MERZ, normalde

kullanılan
infüzyon

solüsyonlarına
rahatça

karıştırılabilir.
Venöz kapasite

göz önünde
bulundurularak,
infüzyon hacmi

ayarlanır.
HEPA-MERZ

infüzyon
konsantresi, arter

içine
uygulanmamalıdı

r.

A

Çocuklarda
ki

deneyimler
sınırlıdır.

Aminoasit HEPASELAMI
N %8

AMINOASIT
500 ML 

B05BA01 - Kan ve Kan
Yapıcı Organlar » Kan

ve Perfüzyon
Solüsyonları » Damar

İçine Enjekte Edilenler »
Beslenme Serumu

Siroz ya da
hepatite bağlı

hepatik
ensefalopati
tedavisinde
endikedir.

HEPATAMINE,
parenteral

beslenmeye
gereksinimi olan

ve karaciğer
komasmda
kontrendike
olan genel

amaçlı amine
asit

infüzyonlannı
tolere

edemeyen bu
karaciğer

hastalıklarında
gerekli besinsel

desteği
sağlamak
amacıyla

Önerilen doz
günde 80-120
gram amine
asidin (12-18

gram azotun)
HEPATAMINE

şeklinde
verilmesidir.

Genel olarak 500
mİ % 8

HEPATAMINE
çözeltisi, 500 mİ %

50 oranında
dekstroz çözeltisi,

elektrolitler ve
vitaminlerle

kembine edilerek
8-12 saatlik bir

süre içinde
uygulanır.

A Çocuklarda
HEPATAMIN
E kullanımı,

herhangi bir
amino asit
çözeltisinin
pediyatrik

yaş
grubunda

kulllanımınd
a dikkat
edilmesi
gereken
konulara

dikkat
edilerek

yapılmalıdır.
Uygulanac
ak miktar

vücut
ağırlığına

göre
belirlenmeli
dir. Uygun

miktarlarda
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kullanılır.

kaloriyle
birlikte

günde kilo
başına 2 ila

3 gram
amino asit
verilmesiyle
genellikle
protein

gereksinimi
karşılanır ve
pozitif azot
bilançosu

teşvik edilir.
Periferik

venlerden
uygulanac

ak
çözeltilerin

ozmolaritesi,
normal
serum

ozmolaritesi
nin iki katı
olan 718

mOsmol/l'd
en fazla

olmamalıdır
.

Kondroidin
polisülfat

HİRUDOİD
FORTE 40GR

JEL

C05BA01 - Topikal
Heparin veya
Heparinoidler

 Pıhtı oluşumunu
engelleyen,
oluşan pıhtıyı

eriten
ve yangıyı
önleyen bir

ajandır.

Büyüklüğüne
göre 3-5 cm jel

hastalıklı
cilt bölgesine

günde 3-4 defa 

C  

İnsülin Lispro
İnsülin Lispro

Protamin 

HUMALOG-
MIX 25 100
IU/ML 3 ML
KARTUŞ (SZ)

A10AD04- Premiks
(Karışım) İnsülinler

Uzun dönemde
kan şekeri

kontrolü için 

Kan şekeri
skalasına göre

uygulanır.Yemekl
erden hemen

önceki 15 dakika
içinde

uygulanabildiği
gibi gerek
duyulduğu

takdirde
yemekten

hemen sonra da
kullanılabilir.

B  

İnsan insülini
(regüler)

HUMULIN R
100 IU/ML

10ML FLK (SZ)

A10AB01 -  Kısa Etki
Süreli            İnsülinler

Glukozun uzun
süreli kontrolü
için kullanılan

hızlı etkili insülin
preparatı

HUMULIN R
yemeklerden 20-
30 dakika önce
uygulanabilir.

B  

İnsan insülini
(regüler)

HUMULIN R
100 IU/ML 3
ML 5 KARTUŞ

(SZ)

A10AB01 -  Kısa Etki
Süreli            İnsülinler

Hızlı etkili bir
insülin preparatı
olup glukozun

uzun süreli
kontrolü için

kullanılır.

HUMULIN R
yemeklerden 20-
30 dakika önce
uygulanabilir.

B  

İnsan insülini
(regüler)

HUMULIN-
NPH 100

IU/ML 10 ML
1 FLK (SZ)

Y.R.İ.

A10AB01 -  Kısa Etki
Süreli İnsülinler

Diyabetli
hastalarda
yüksek kan

şekeri seviyesini
düşürmek için

Bireysel insülin
ihtiyacı genellikle
günlük 0.3 ve 1.0
IU/kg arasındadır.

B  

İnsan insülini
(regüler)

HUMULIN-R
100IU/ML 1

A10AB01 -  Kısa Etki
Süreli İnsülinler

Glukozun uzun
süreli kontrolü

HUMULIN R
yemeklerden 20- B  
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FLK (SZ) Y.R.İ. için kullanılan
hızlı etkili insülin

preparatı

30 dakika önce
uygulanabilir.

Penisilin G
potasyum
Penisilin G

prokain

IECELLINE
800

(DEVAPEN)
FLK 

J01CE30-Beta-
Laktamaza Duyarlı

Penisilinler

Duyarlı
streptokok (S.
Pneumoniae

dahil) ve
meningokok

suşlarının neden
olduğu

pnömoni ve
endokardit gibi

ciddi
enfeksiyonlar

Duyarlı
pnömokok ve
meningokok

suşlarının neden
olduğu menenjit

Dissemine
Gonokokal

Enfeksiyonlar
(penisiline-

duyarlı suşlar)
Artrit, menenjit,

endokardit
Yenidoğan

periyodundan
sonra sifiliz

(konjenital ve
nörosifiliz)

Difteri
(antitoksine ek

tedavi olarak ve
taşıyıcı durumun
önlenmesinde)
Fare-ısırığı ateşi
Haverhill ateşi

(S.
moniliformis'in
neden olduğu
endokardit ile

birlikte)                                         

Her 4 ila 6 saatte
bir eşit dozlara

bölünmüş
150.000, tedavi

süresi enfeksiyon
etkenine ve

enfeksiyon tipine
göre

değişmektedir.
Etken

organizmaya
bağlı olarak 7 ila
14 gün boyunca
her 4 saatte bir

eşit dozlara
bölünmüş şekilde

250.000
IU/kg/gün

(maksimum doz
12 ila 20 milyon

ünite/gün)
-7 ila 10 gün 4 eşit
doza bölünmüş
şekilde 100.000

IU/kg/gün
-10 ila 14 gün her
4 saatte bir eşit

dozlarda 250.000
IU/kg/gün 4

hafta boyunca
her 4 saatte bir
eşit dozlarda

250.000
IU/kg/gün 45 kg

veya üzeri
hastalar:

enfeksiyonun
tipine göre

değişen tedavi
süreleri boyunca

4 eşit doza
bölümüş şekilde
10 milyon IU/gün

10 ila 14 gün
boyunca 200.000

ila 300.000
IU/kg/gün

(her 4 ila 6 saatte
bir 50.000 IU/kg
şeklinde) 7 ila 10

gün boyunca her
6 saatte bir eşit

bölünmüş
dozlar şeklinde

150.000 ila
250.000

IU/kg/C12gün 
4 hafta boyunca
her 4 saatte bir

eşit dozlar
halinde 150.000

ila 250.000
IU/kg/gün.

B  
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Seftazidim
pentahidrat

IESETUM
(ZIDIM) 1GR

FLAKON

J01DD02 -
Sefalosporinler       (3.

Kuşak) 

Şiddetli
enfeksiyonlar

Kistik fibrozdaki
akciğer

enfeksiyonunun
da dahil olduğu
solunum yolları
enfeksiyonları

Kulak, burun ve
boğaz

enfeksiyonları
İdrar yolları

enfeksiyonları
Deri ve yumuşak

doku
enfeksiyonları

Gastrointestinal,
biliyer ve

abdominal
enfeksiyonlar

Kemik ve eklem
enfeksiyonları

Hemodiyaliz ve
peritonal diyaliz

ve ayakta
devamlı

peritonal diyaliz
(CAPD) ile ilişkili
enfeksiyonlar

Profilaksi: Prostat
cerrahisi

(transüretral
rezeksiyon)

2 veya 3'e
bölünmüş

dozlarda i.v.
enjeksiyon

şeklinde günde
1-6 g'dır.  Üriner

sistem ve az
şiddetli

enfeksiyonlarında

Her 12 saatte bir
500 mg veya 1 g.

Çoğu
enfeksiyonda

Her 8 saatte bir 1
g veya her 12
saatte bir 2 g.

Özellikle
bağışıklığı

baskılanmış,
nötropenili

hastalar dahil
çok şiddetli

enfeksiyonlarda:
Her 8 veya 12

saatte bir 2 g ya
da her 12 saatte

bir 3
g.Psödomonal

akciğer
enfeksiyonu olan

fibrokistik
yetişkinlerde, 3'e

bölünmüş
dozlarda 100-150

mg/kg/gün.
Prostat

cerrahisinde
profilaktik ajan

olarak
kullanılacaksa,

anestezi
indüksiyonunda 1

g verilmelidir.
İkinci doz
kateterin

çıkarılması
sırasında

uygulanmalıdır.

B  

Sefazolin
sodyum

IESPOR
(EQIZOLIN)
1G IV IV FLK

J01DB04 -
Sefalosporinler        (1.

Kuşak)

Solunum yolu
enfeksiyonları

İdrar yolu
enfeksiyonları

Deri ve yumuşak
doku

enfeksiyonları
Safra yolu

enfeksiyonları
Kemik ve eklem
enfeksiyonları
Genital (Cinsel

organlar)
enfeksiyonlar

Septisemi
(Kanda bakteri

bulunması)
Endokardit

(Kalp zarının

Orta-ağır
enfeksiyonlarda
500mg-1gram;
duyarlı gram

pozitif bakterilerin
yol açtığı hafif

enfeksiyonlarda
250-500 mg;

Akut,
komplikasyonsuz

idrar yolu
enfeksiyonlarında

1 gram;
Pnömokoksik

pnömoni (Bir tür
akciğer iltihabı)

500mg; Ağır,
hayatı tehdit

eden

B Çocuklarda
hafif ve orta

şiddetteki
enfeksiyonl

arın
çoğunda

günde
toplam 25-
50 mg/kg'lık
doz etkilidir.
Doktorunuz
bu dozu üç
ya da dört
eşit doza
bölerek
uygular.

Ağır
enfeksiyonl

arda
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iltihabı)
Perioperatif

profilaksi
(Ameliyat

öncesi koruma
önlemleri için)

enfeksiyonlar
(Endokardit,

septisemi gibi) 1
gram-1,5
gramdır.

doktorunuz
günlük
toplam

dozu 100
mg/kg'a

yükseltilebilir
. Yeni

doğan ve
bir aylıktan

küçük
bebeklerde
etkililiği ve
güvenliliği

henüz
gösterilmedi

ğinden,
kullanılması
önerilmez.

Oksimetazolin
hidroklorür

ILIADIN
%0,025 10
ML DAMLA 

R01AA05-
Sempatomimetikler

(Topikal Nazal)

Soğuk algınlığı,
saman nezlesi

veya diğer
alerjik rinitlere

ve rinosinüzitlere
bağlı nazal
konjesyon

Paranazal sinüs
hastalıklarında
sekresyonun

drenajına
yardımcı olarak,

Orta kulak
iltihaplarında
nazofarinks
mukozasının

dekonjesyonu
için yardımcı
tedavi olarak,

Rinoskopiyi
kolaylaştırmak
için kullanılır.

İLİADİN®, sadece
2 yaşından büyük

çocuklara
verilebilir;  2

yaşından büyük
çocuklarda: Her

bir burun deliğine
günde 2-3 defa

1-2 damla
damlatılır.

B

2 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanılmam

alıdır.

 İloprost
trometamol

ILOMEDIN 20
MCG/ML 1
ML 5 AMP

Y.R.İ.

B01AC11 - Trombosit
Agregasyon

İnhibitörleri (Heparin
Hariç)

Revaskülarizasy
onun endike
olmadığı kritik

ekstremite
iskemisi bulunan

ilerlemiş
tromboanjitis

obliterans
(Buerger
Hastalığı)
olgularının

tedavisi,Ciddi
periferik arteryel
oklüzif hastalık
(PAOD) olan

hastaların
tedavisi,
özellikle

amputasyon
riski taşıyan ve
cerrahi girişim

veya
anjioplastinin

mümkün
olmadığı
olgular,

Diğer tedavilere
cevap

ILOMEDIN,
seyreltildikten
sonra periferik

ven ya da santral
venöz katater
aracılığıyla 6

saatte i.v.
infüzyon olarak
uygulanır. Doz

kişisel
tolerabiliteye

uygun olarak 0.5-
2.0 ng iloprost/kg

vücut
ağılığı/dakika

sınırları arasında
ayarlanır.İlk 2-3
gün içerisinde,
bireysel olarak

tolere edilebilen
doz saptanır. Bu

amaçla,
tedaviye 30

dakikalık aralar
ile 0.5

ng/kg/dakikalık
basamak

artışlarıyla 2.0

X  
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vermeyen ve
ciddi

kısıtlamaya
neden olan

Raynaud
fenomeni olan

hastaların
tedavisi.

ng/kg/dakikaya
kadar

yükseltilmelidir.
Uygun infüzyon

hızı, vücut ağırlığı
baz alınarak 0.5-
2.0 ng/kg/dakika

aralığında
belirlenmelidir.

A vitamini,
biotin, Folik

asit, B5
vitamini,

Riboflavin,
Vitamin B12

(Siyanokobala
min), tiamin
hidroklorür,
Vitamin B6
(Piridoksin),

Vitamin C, K1
vitamini,Alfa-
Tokoferol (E

vitamini),
Kolekalsiferol
(Vitamin D3),
B3 vitamini,

fosfor,
kalsiyum,

potasyum,
sodyum,

magnezyum,
klorür,Bakır
(metalik),

Çinko, Demir,
İyot, Mangan,

Molibden,
Selenyum,

Krom, Kolin, L-
Arginin

                                

IMMUN SIST
IÇIN -

CUBITAN
CIKOLATA
AROMALI

200 ML SISE

A10467-Enteral ve Oral
Beslenmede Kullanılan

Ürünler

Kronik yarası
olan hastaların

diyet
yönetiminde

kullanılmak için
özel tıbbi

amaçlı diyet
gıdadır.

     

Ertapenem INVANZ 1G
IM/IV FLK 

J01DH03 -
Karbasefemler

Duyarlı
mikroorganizma

ların neden
olduğu orta ve

şiddetli
enfeksiyonların

tedavisinde
endikedir.

Komplike intra-
abdominal

enfeksiyonlar.
Komplike deri
ve deri yapıları
enfeksiyonları,
osteomiyelit

olmayan
diyabetik ayak

INVANZ'ın
erişkinlerde ve 13

yaş ve üzeri
çocuklardaki
normal dozu

günde bir kez 1
gramdır (g). 3 ay

-12 yaş arası
çocuklarda
normal doz

günde iki kez 15
mg/kg'dır (günde

1 gram
aşılmamalıdır).

B  
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enfeksiyonları.
Toplumdan

edinilen
pnömoni.

Piyelonefrit dahil
komplike idrar

yolu
enfeksiyonları.
Doğum sonrası

endomiyometrit
, septik abortus,

postoperatif
jinekolojik

enfeksiyonlar
dahil akut pelvis
enfeksiyonları.

Paliperidon INVEGA 3
MG 28 TB

N05AX13- Atipik
Antipsikotikler

 Şizofreni
tedavisinde
endikedir.

Monoterapi
şeklinde ve

antidepresanlar
ve/veya

duygudurum
düzenleyiciler ile
kombine olarak

şizoafektif
bozukluk

tedavisinde
endikedir.

Şizofreni tedavisi
için yetişkinlerde

tavsiye edilen
dozu günde bir
kez, sabahları 6

mg'dır.
Başlangıçta doz

titrasyonuna
gerek yoktur. Bazı
hastalar günde

önerilen 3-12
mg'lık doz

aralığındaki
daha yüksek
veya düşük

dozlardan da
yarar görebilir.

Gerektiği
durumlarda doz

ayarlaması,
sadece klinik

olarak yeniden
değerlendirildikte

n sonra
yapılmalıdır. Doz

artışı gerekli
olduğunda,
genellikle 5

günden daha
uzun aralıklarla

yapılacak günde
3 mg'lık artışlar
önerilmektedir.

C  

Paliperidon

INVEGA 6
MG 28

UZATILMIŞ
SALIMLI TB

N05AX13- Atipik
Antipsikotikler

 Şizofreni
tedavisinde
endikedir.

Monoterapi
şeklinde ve

antidepresanlar
ve/veya

duygudurum
düzenleyiciler ile
kombine olarak

şizoafektif
bozukluk

tedavisinde
endikedir.

Şizofreni tedavisi
için yetişkinlerde

tavsiye edilen
dozu günde bir
kez, sabahları 6

mg'dır.
Başlangıçta doz

titrasyonuna
gerek yoktur. Bazı
hastalar günde

önerilen 3-12
mg'lık doz

aralığındaki
daha yüksek
veya düşük

dozlardan da
yarar görebilir.

Gerektiği
durumlarda doz

C  
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ayarlaması,
sadece klinik

olarak yeniden
değerlendirildikte

n sonra
yapılmalıdır. Doz

artışı gerekli
olduğunda,
genellikle 5

günden daha
uzun aralıklarla

yapılacak günde
3 mg'lık artışlar
önerilmektedir.

İpratropiyum
bromür

Salbutamol                       

IPRAVENTOL
(IPRASAL) 2,5

ML NEBUL
IŞIKTAN
KORU

R03AL02 - Antikolinerjik
İlaçlar (İnhalantlar)

Birden fazla
bronkodilatatör
e gerek duyulan

hastalarda,
obstrüktif
havayolu

hastalıklarına
eşlik eden geri

dönüşümlü
bronkospazmın

tedavisinde
endikedir.

Semptomlarda
hızla iyileşme

sağlanması için
olguların

çoğunda 1 adet
tek dozluk flakon
yeterlidir. Şiddetli
durumlarda eğer
atak 1 adet tek
dozluk flakon ile
giderilemiyorsa,

iki adet tek
dozluk flakona

ihtiyaç
duyulabilir. Bu

türlü durumlarda
hastalar derhal
doktorlarına ya

da en yakın
hastaneye

başvurmalıdır.

C  

Verapamil
hidroklorür

ISOPTIN 80
MG 50 TB 

C08DA01 -
Fenilalkilamin Türevleri

 Koroner arter
hastalığı

tablolarının
(kalp kasına

yetersiz oksijen
gitmesi ile
karakterize
durumların)
tedavisi için

endikedir: Kronik
stabil angina

pektoris;
anstabil angina

pektoris
(kreşendo

angina, istirahat
anginası);

vazospastik
angina pektoris

(Prinzmetal
angina, varyant

angina); kalp
yetmezliği
olmayan

hastalarda ve
beta-blokörler
endike değilse,

miyokard
enfarktüsü

sonrası
angina.Verapa

mil aynı
zamanda;

Koroner arter
hastalığı,

paroksismal
supraventriküler
taşikardi, atrial
flatter ve atrial

fibrilasyonda 120-
480 mg, üç ya da

dört doza
bölünmüş olarak.
Hipertansiyonda
120-480 mg, üç
doza bölünmüş
olarak kullanılır.

C 6 yaşına
kadar: 80-

120 mg
verapamil
hidroklorür,
iki ya da üç

doza
bölünmüş

olarak.
6-14 yaş: 80-

360 mg
verapamil
hidroklorür,

iki ya da
dört doza
bölünmüş

olarak.
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paroksismal
supraventriküler

taşikardi, hızlı
atriyoventriküler

iletili atriyal
fibrilasyon/atriy
al flatter (Wolff-
Parkinson-White

sendromu
dışında)

tablolarındaki
kalp ritmi

bozuklukları ve
ayrıca yüksek
kan basıncı

(hipertansiyon)
tedavisi için de

endikedir.

İzosorbid
dinitrat

ISORDIL 10
MG 50 TB C01DA08 - Nitratlar

Anjina pektorisin
akut

tedavisinde,
Akut sol kalp

yetersizliğinde
kullanılır.

Dilaltı tabletler,
anjina

tedavisinde 5-10
dakikada bir 2,5-
5 mg dozlarda,

15-30 dakika
içinde maksimum

3 kez alınacak
şekilde

kullanılabilir.Hasta
, yapacağı

aktivitenin bir
anjina atağına

neden
olabileceğini

seziyorsa,
aktiviteye

başlamadan 15
dakika önce 2.5-

5 mg izosorbid
dinitrat sublingual
tablet almalıdır.

C  

İzosorbid
dinitrat

ISORDIL 5
MG 50 TB C01DA08 - Nitratlar

Anjina pektorisin
akut

tedavisinde,
Akut sol kalp

yetersizliğinde
kullanılır.

Dilaltı tabletler,
anjina

tedavisinde 5-10
dakikada bir 2,5-
5 mg dozlarda,

15-30 dakika
içinde maksimum

3 kez alınacak
şekilde

kullanılabilir.Hasta
, yapacağı

aktivitenin bir
anjina atağına

neden
olabileceğini

seziyorsa,
aktiviteye

başlamadan 15
dakika önce 2.5-

5 mg izosorbid
dinitrat sublingual
tablet almalıdır.

C  

Sodyum klorür 

IZOTONIK
NaCI

IRRIGASYON
COZELTISI
1000 ML 

B05CB01 - Tuz İçeren
İrigasyon Çözeltileri

Vücut yüzeyi ve
boşluklarının
yıkanma ve

temizlenmesind
e kullanılır.

  C  
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SODYUM
KLORÜR

IZOTONIK
SODYUM

KLORÜR SOL.
%0.9 100 ML 

B05XA03- Kan ve Kan
Yapıcı Organlar >  Kan

ve Perfüzyon
Solüsyonları >  Damar

İçine Enjekte
Edilenler > Elektrolit
Dengesini Etkileyen

Serumlar >  Elektrolitler

1) Aşırı terleme,
kusma, yada

diyare gibi
nedenlere bağlı
su ve elektrolit

kayıpları. 2)
Metabolik

alakaloz.3) Su
zehirlenmesi 4)
Aşırı kanam ve

şok
durumlarında

başlangıç
tedavisi.5) Akut

sürrenal
yetmezlik  6)

Diyabet ketoz7)
İrrigasyon
solüsyonu

olarak cerrahi
müdahalelerde
(elektrokoterkull

anımında
hariç).8)

Hemodializ'de
başlangıç sıvısı
olarak.9) Kan

trasfüzyonlarının
başlama ve
bitiminde. 

  C  

SODYUM
KLORÜR

IZOTONIK
SODYUM

KLORÜR SOL.
%0.9 1000

ML 

B05XA03- Kan ve Kan
Yapıcı Organlar >  Kan

ve Perfüzyon
Solüsyonları >  Damar

İçine Enjekte
Edilenler > Elektrolit
Dengesini Etkileyen

Serumlar >  Elektrolitler

1) Aşırı terleme,
kusma, yada

diyare gibi
nedenlere bağlı
su ve elektrolit

kayıpları. 2)
Metabolik

alakaloz.3) Su
zehirlenmesi 4)
Aşırı kanam ve

şok
durumlarında

başlangıç
tedavisi.5) Akut

sürrenal
yetmezlik  6)

Diyabet ketoz7)
İrrigasyon
solüsyonu

olarak cerrahi
müdahalelerde
(elektrokoterkull

anımında
hariç).8)

Hemodializ'de
başlangıç sıvısı
olarak.9) Kan

trasfüzyonlarının
başlama ve
bitiminde. 

  C  

SODYUM
KLORÜR

IZOTONIK
SODYUM

KLORÜR SOL.
%0.9 250 ML 

B05XA03- Kan ve Kan
Yapıcı Organlar >  Kan

ve Perfüzyon
Solüsyonları >  Damar

İçine Enjekte
Edilenler > Elektrolit
Dengesini Etkileyen

Serumlar >  Elektrolitler

1) Aşırı terleme,
kusma, yada

diyare gibi
nedenlere bağlı
su ve elektrolit

kayıpları. 2)
Metabolik

alakaloz.3) Su

  C  
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zehirlenmesi 4)
Aşırı kanam ve

şok
durumlarında

başlangıç
tedavisi.5) Akut

sürrenal
yetmezlik  6)

Diyabet ketoz7)
İrrigasyon
solüsyonu

olarak cerrahi
müdahalelerde
(elektrokoterkull

anımında
hariç).8)

Hemodializ'de
başlangıç sıvısı
olarak.9) Kan

trasfüzyonlarının
başlama ve
bitiminde. 

Epinefrin
Lidokain

hidroklorür      

JETOKAIN
(JETOSEL) 2
ML 20 AMP

N01BB52 - Amid Yapılı
Lokal Anestezik

(Kombine)

İnfiltrasyon
teknikleri ile

(örneğin
perkutan

enjeksiyon ile)
rejyonel ve lokal

anestezi
oluşturmada,
Periferal sinir

blokları teknikleri
ile (örneğin

brakiyal
pleksus),

interkostal ve
santral nöral
teknikleri ile

(örneğin lumbar
ve kaudal

epidural blok
ile) intravenöz

rejyonel
anestezi

oluşturmada,
endikedir.

Terminal
anestezilerde: 1

ml ampul çözeltisi
(20 mg)
Rejyonel

anestezilerde: 1.5
ila 2 ml ampul
çözetisi (30-40

mg)
Cerrahi

müdahalelerde:
3 ila 5 ml ampul
çözeltisi (60-100

mg)
Çocuklarda (6-12

yaş):Yetişkin
dozunun yarısı

B

Pediyatride,
fiziksel
durum,
vücut

ağırlığı ve
yaşa göre

çocuk
dozları

azaltılmalıdı
r. 6-12 yaş
aralığı için

yetişkin
dozunun

yarısı
kullanılmalıd

ır.

Epinefrin
Lidokain

hidroklorür      

JETOKAIN
(LIDOFAST) 2
ML 20 AMPUL
Y.R.İ. IŞIKTAN

KORU

N01BB52 - Amid Yapılı
Lokal Anestezik

(Kombine)

İnfiltrasyon
teknikleri ile

(örneğin
perkutan

enjeksiyon ile)
rejyonel ve lokal

anestezi
oluşturmada,
Periferal sinir

blokları teknikleri
ile (örneğin

brakiyal
pleksus),

interkostal ve
santral nöral
teknikleri ile

(örneğin lumbar
ve kaudal

epidural blok
ile) intravenöz

rejyonel
anestezi

Terminal
anestezilerde: 1

ml ampul çözeltisi
(20 mg)
Rejyonel

anestezilerde: 1.5
ila 2 ml ampul
çözetisi (30-40

mg)
Cerrahi

müdahalelerde:
3 ila 5 ml ampul
çözeltisi (60-100

mg)

B Pediyatride,
fiziksel
durum,
vücut

ağırlığı ve
yaşa göre

çocuk
dozları

azaltılmalıdı
r. 6-12 yaş
aralığı için

çocuklarda
yetişkin

dozunun
yarısı

kullanılmalıd
ır.
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oluşturmada,
endikedir.

Glisin, Glutamik
asit, L-Arginin,

Fenilalanin,
Histidin, L-

İzolösin, Lösin,
Metiyonin,

Prolin, Treonin,
Triptofan, L-

Valin,
Magnezyum

sülfat,
Potasyum

klorür, Sodyum
asetat trihidrat,
Soya fasulyesi
yağı, Alanin, L-
Serin, L-Tirozin,

Lizin
hidroklorür,

Kalsiyum klorür,
Aspartik asit,
Anhidr glikoz,

Disodyum
gliserolfosfat-x-

hidrat

KABIVEN
PERIPHERAL

1440 ML SOL.
%(B) Y.R.İ.

B05BA10 - Kombine
Parenteral Beslenme

Çözeltileri

Oral veya
enteral

beslenmenin
mümkün
olmadığı,

yetersiz veya
kontrendike

olduğu
durumlarda, 2

yaş üzeri
hastaların
parenteral

beslenmesinde
endikedir.

Vücut
proteinlerinin
idamesi için

gerekli olan azot
miktarı hastanın

durumuna
(beslenme
durumu ve

katabolik stresin
derecesi)

bağlıdır. Normal
beslenme

ihtiyacında veya
hafif derecede
metabolik streslli

hastalarda
gerekli değerler
0.10-0.15 g/kg

vücut
ağırlığı/gün'dür.
Orta derecede

veya yüksek
derecede

metabolik stresli,
malnütrisyonlu

veya
malnütriyonsuz

hastalar için
gerekli değerler

0.15-0.30 g
azot /kg vücut
ağırlığı/gün'dür

(1.0-2.0 g
aminoasit / kg
vücut ağırlığı/

gün). Bu verilere
göre genelde
kabul gören

miktarlar yağ için
1.0 g-2.0 g,

glukoz için ise 2.0-
6.0

g'dır.Hastaların
büyük bir

çoğunluğu için
0.10-0.20 g

azot/kg vücut
ağırlığı/gün (0.7-

1.3 g
aminoasit/kg

vcut ağırlığı/gün)
ihtiyaçları

karşılamaya
yeterlidir. Bu da

19-38 ml
Kabiven/kg

vücut
ağırlığı/gün'eteka

bül eder. 70 kg
vücut ağırlığında
bir hasta için bu

değer günde
1330 ml-2660 ml

KABİVEN'e
eşdeğedir.

C  
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Lopinavir +
ritonavir

KALETRA 200
MG/50 MG

120 FTB

J05AR10 - Proteaz
İnhibitörleri (PI'lar) 

 İnsan bağışıklık
yetersizliği virüsü

(HIV) proteaz
enzimi

inhibitörüdür.HIV
'in çoğalmak
için ihtiyaç
duyduğu

proteaz enzimini
ortadan

kaldırarak veya
engelleyerek

HIV
enfeksiyonunu
kontrol eder.
AIDS'e neden

olan HIV ile
enfekte olmuş

yetişkinlerde ve
2 yaşından

büyük
çocuklarda

kullanılır.

Önerilen genel
yetişkin dozu,

günde iki kere 2
tablettir (400/100
mg), örneğin 12
saatte bir diğer
anti-HIV ilaçlarla

birlikte olmak
üzere.

C

Sınırlı
güvenlilik ve

etkililik
verileri

nedeniyle 2
yaşın

altındaki
çocuklarda

kullanımı
önerilmeme

ktedir.

A vitamini,
Bakır (metalik),
Biotin, Çinko,
Demir, Folik
asit, Fosfor,

İyot, Kalsiyum,
Manganez,
Molibden,

Niasin,
Pantotenik asit,

Vitamin B2
(Riboflavin),
Vitamin B12

(Siyanokobala
min), Vitamin

B1 (Tiamin)
hidroklorür,
Vitamin B6
(Piridoksin),

Vitamin C, K1
vitamini,

Vitamin E,
Vitamin D3,

Krom,
Potasyum,
Selenyum,
Sodyum,

Taurin, Kolin,
Magnezyum.

KANSER
HASTALARI
İÇİN BESL.

SOL.-
FORTICARE

SEFTALI-
ZENCEFIL
AROMALI
125 ML (B)

V06DB - Enteral ve Oral
Beslenmede Kullanılan

Ürünler

Onkoloji
hastalarındaki

kaşeksinin diyet
amaçlı

yönetimine
yönelik özel

tıbbi amaçlı bir
gıdadır. Yüksek
oranda protein
içeren, yüksek

enerjili, w-3 yağ
asitleri,

antioksidanlar
ve lifle

zenginleştirilmiş,
kıvamlı, portakal
aromalı, enerji

ve besin ögeleri
açısından tam

destek
ürünüdür.

Gluten içermez
(<200 ppm),

eser miktarda
laktoz içerir.

Normal diyete
destek olarak,
günde 3 adet
125 ml karton

kutu ya da tıbbi
tavsiyeler

doğrultusunda
kullanılır.

 

3 yaşın
altındaki

çocuklar ve
galaktozem
ili hastalara

uygun
değildir. 3-6
yaşındaki

çocuklarda,
kanama

bozukluğu
olan

hastalarda
ve

antikoagüla
n ilaç

alanlarda
dikkatli

kullanılmalıd
ır.
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Kapesitabin
KAPEDA 150
MG 60 FTB 

L01BC06- Pirimidin
Analogları

Meme kanseri
lokal ilerlemiş ya
da metastatik
meme kanseri
olan hastaların

tedavisinde,
antrasiklin

içeren sitotoksik
tedavinin
başarısız

olmasından
sonra ya da
antrasiklin

kullanımının
kontrendike

olduğu
durumlarda
taksanlar ile

kombine olarak;
taksan ve
antrasiklin

tedavisi almış
hastalarda ise
monoterapi

olarak
endikedir.)

Kolon,
kolorektal

kanser (Erken
evre opere

edilmiş evre III,
lenf nodu
metastazı

bulunan kolon
kanserli

hastaların
adjuvant

tedavisinde
oksaliplatinle

kombine olarak
kullanımı

endikedir.)
Mide kanseri

(Metastatik ya
da inoperabl
mide adeno

kanserli
hastalarda
sisplatinle

kombinasyon
halinde

endikedir.)

Doktor
tarafından başka

şekilde tavsiye
edilmediği

takdirde; Kolon,
kolorektal ve

meme kanseri
Önerilen KAPEDA

monoterapi
dozu, 2 hafta

boyunca günde
iki kez uygulanan

1250 mg/m2
(sabah ve

akşam; toplam
2500 mg/m2
günlük doza
eşdeğer) ve

bunu izleyen 7
günlük dinlenme
dönemidir.Meme

kanseri
Önerilen KAPEDA
başlangıç dozu, 2

hafta süreyle
günde iki kez

1250 mg/m2'dir
ve bunu 7 günlük

bir dinlenme
dönemi izler; yanı
sıra her 3 haftada

bir 1 saatlik
intravenöz

infüzyon şeklinde
75 mg/m2

dosetaksel verilir.
Kolon, kolorektal
ve mide kanseri
Kombinasyon
tedavisinde,

önerilen KAPEDA
başlangıç dozu, 2

hafta süreyle
günde iki kez 800

ila 1000
mg/m2'ye

düşürülmelidir ve
bunu 7 günlük bir

dinlenme
dönemi

izlenmelidir veya
devamlı

uygulanacaksa
günde iki kere

625 mg/m2
kullanılmalıdır.

D  

Kaptopril KAPRIL 25MG
48 TB 

C09AA01 - Anjiyotensin
Dönüştürücü Enzim
(ADE) İnhibitörleri 

Orta ve ağır
derecede

hipertansiyon
vakaları,

Uygulanan
çeşitli

antihipertansif
tedavilere

cevap
vermeyen inatçı

hipertansiyon
vakaları,

Yemeklerden 1
saat önce aç

karnına
alınmalıdır. Doz

hastalara ve
hastalığın

şiddetine göre
ayarlanmalı,
daha önce
uygulanan

antihipertansif
tedavi,
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Konjestif kalp
yetmezliği.

hipertansiyon
süresi, tuz yasağı

gibi yardımcı
faktörler dikkate

alınmalıdır.
Tedavinin

başlatılmasında
hastanın o

andaki diüretik
tedavisi ve

şiddeti su/tuz
eksikliği olasılığı

göz önünde
bulundurulmalıdır
. Genelde KAPRİL
tablet tedavisine

başlamadan
hasta ortalama 1

hafta ilaçsız
kontrol

edilmelidir.
Kaptopril KAPTORIL 25

MG 50
TABLET

C09AA01 - Anjiyotensin
Dönüştürücü Enzim
(ADE) İnhibitörleri 

Hipertansiyonun
tedavisinde,

sistolik
ventriküler

fonksiyonun
azaldığı kronik

kalp
yetmezliğinde

endİkedir.

Hipertansiyonda
Tedaviye günde
2 veya 3 defa 25

mg KAPTORİL
verilerek başlanır.

2 hafta içinde
yeterli cevap

alınamazsa bu
doz günde 100-

150 mg'a
çıkartılmalıdır.
KAPTORİL tek
başına veya

diğer
antihipertansif

ajanlarla, özellikle
tiyazid grubu
diüretiklerle,

birlikte
kullanılır.Renin-
anjiyotensin-
aldosteron

sistemi çok aktif
olan hastalarda

(hipovolemi,
renovasküler

hipertansiyon,
kardiyak

dekompansasyo
n), başlangıç

dozu olarak tek
seferde 6,25-12,5
mg kullanılması

önerilir ve bu
tedavi yöntemi

medikal gözetim
altında

gerçekleştirilmeli
dir. Uygulanan
dozlar, günde 2

kez olacak
şekilde devam

ettirilir. Gerektiği
durumlarda

günde bir veya 2
kezde verilmek

üzere günlük doz

1. trimester
için C     2.
trimester
için D   3.
trimester

için D
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50 mg veya 100
mg'a

yükseltilebilir.
Kalp

yetmezliğinde
Diüretiklerle

tedavi olan ve
hiponatremik

veya
hipovolemik
olabilecek
hastalarda

tedaviye günde
2-3 defa 6.25 mg

veya 12.5 mg
kaptopril verilerek
başlanmalıdır. Bu

uygulama
hipotansiyon

riskini minimum
düzeye

indirecektir.
İdame dozuna
geçiş (75-150

mg/gün)
hastanın

tedaviye verdiği
yanıta göre

belirlenir.
Maksimum

günlük doz 150
mg'dır ve
kesinlikle

aşılmamalıdır.
Kaptopril

diüretikler ve
dijitalinle birlikte

kullanılmalı, hasta
hekim kontrolu

altında
tutulmalıdır.
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Vitaminler (A
vitamini, biotin,
folik asit, niasin,

pantotenik
asit, riboflavin,
siyanokobala
min, tiamin,
pridoksin,

vitamin C, K1
vitamini,

vitamin E,beta-
karoten,

kolekalsiferol,
kolin.)

Mineraller
(bakır, çinko,
demir, fosfor,
iyot, kalsiyum,
manganez,
molibden,

krom,
potasyum,
selenyum,
sodyum,

magnezyum,
klorür, florür.)

KARACIGER
HAST. İÇİN
TUPLU ENT.

BES-
FRESUBIN

HEPA 500 ML
TORBA (B)

V06DX - Enteral ve Oral
Beslenmede Kullanılan

Ürünler

Özellikle akut ve
kronik karaciğer
yetmezliği olan
malnutrisyonlu

veya
malnutrisyon

riski olan
hastaların diyet

tedavisi için
kullanılır.

Erişkinlerde tam
beslenme için

günde 1,5 litreye
(1950 kcal)

kadar,
destekleyici

beslenme için
günde 0,5 litreye
(650 kcal) kadar

kullanılmalıdır.

   

Sülfametoksaz
ol - trimetoprim

KEMOPRIM
(TRIMOKS

FORT)
800/160MG

20 TB 

J01EE01 - Sülfonamid
ve Trimetoprim

Kombinasyonları 

Duyarlı
organizmaların
neden olduğu
Pneumocystis

jiroveci
(P.carinii)

pnömonitisin
önlenmesi ve

tedavisi,
Toksoplazmozisi
n profilaksisi ve

tedavisi,
Nokardiozisin
tedavisinde
endikedir.

Tabletler
12 saatte bir 2

tablet
Bu doz, 24 saatte

vücut ağırlığı
kilogramı başına
6 mg trimetoprim

ve 30 mg
sülfametoksazole

denktir.
Tedaviye hasta
iki gün süre ile
semptomsuz
kalana kadar

devam
edilmelidir;
hastaların

çoğunda en az 5
gün süreyle

tedavi gerekli
olacaktır. 7

günlük tedaviden
sonra klinik

iyileşme
görülmezse,
hasta tekrar

değerlendirilmeli
dir.

C Haftada
yedi gün

ikiye
bölünmüş

olarak
standart

doz
Haftada üç

kere gün
aşırı olarak

ikiye
bölünmüş
standart

doz
Haftada üç
kere ardışık
günlerde

ikiye
bölünmüş
standart

doz
Haftada üç
kere ardışık
günlerde
tek doz
olarak

standart
doz

Bir tedavi
gününde

verilen
günlük doz

yaklaşık
olarak 150

mg
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trimetoprim
/m2/gün ve

750 mg
sülfametoks
azol/m2/gü
n'e denktir.

Toplam
günlük doz

320 mg
trimetoprim
ve 1600 mg
sülfametoks

azolü
geçmemeli

dir.

Levetirasetam

KEPPRA 500
MG

(LEVETAM)
10 FLK

N03AX14 -  Diğer
Antiepileptik İlaçlar

Oral
uygulamanın
geçici olarak

mümkün
olmadığı

hastalar için
alternatif olarak;

4 yaş ve
üzerindeki

çocuklarda ve
erişkinlerde,

sekonder
jeneralize olan
ya da olmayan

parsiyel
başlangıçlı
nöbetlerde
ilave tedavi

olarak,
12 yaş

üzerindeki
Juvenil

Miyoklonik
Epilepsili

adölesan ve
erişkinlerde
miyoklonik
nöbetlerde
ilave tedavi

olarak,
İdiyopatik
jeneralize

epilepsili 12 yaş
ve üzerindeki

çocuklarda ve
erişkinlerde

primer jeneralize
tonik-klonik
nöbetlerde
ilave tedavi

olarak,
16 yaş ve üzeri

hastalarda,
sekonder

jeneralize olan
ya da olmayan

parsiyel
başlangıçlı
nöbetlerin

tedavisinde
monoterapi

olarak kullanılır.

Erişkinlerde ve 16
yaş üstü

adölesanlarda
Önerilen

başlangıç dozu
günde iki kez 250

mg'dır.. 2
haftasonra

günde iki kez 500
mg ilk tedavi
dozu olacak

şekilde
arttırılmalıdır.

Klinik yanıta göre
doz, iki haftada
bir, günde iki kez

250 mg'lık
artışlarla

arttırılabilir.
Maksimum doz
günde iki kez
1500 mg'dır.Ek

tedavide
erişkinler (18 yaş)

ve 50 kg ve
üstündeki

adölesanlarda
(12-17 yaş)

Başlangıçtaki
tedavi dozu

gündeiki kez 500
mg'dır. Bu doza

tedavinin ilk
gününden

itibaren
başlanabilir.Klinik

yanıt ve
tolerabiliteye

göre doz, günde
iki kez 1500 mg'a

kadar
çıkartılabilir. Doz
değişimleri her 2-

4 haftada bir,
günde iki kez 500
mg olmak üzere
arttırılabilir veya

azaltılabilir.

C

4-11 yaş
arası

çocuklarda
ve 50 kg'ın
altındaki

adölesanlar
da (12-17

yaş)
Başlangıçta

ki tedavi
dozu günde

iki kez 10
mg/kg'dır.
Klinik yanıt

ve
toleransa
göre, doz
günde iki

kez 30
mg/kg'a

çıkartılabilir.
Doz

değişimleri
her 2

haftada bir,
günde iki

kez 10
mg/kg'ı

geçmemek
şartıyla

arttırılabilir
veya

azaltılabilir..
En düşük
etkili doz

kullanılmalıd
ır.
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Ketamin
hidroklorür

KETALAR
500MG 1 FLK
Y.R.İ. IŞIKTAN

KORU 

N01AX03 - Diğer
İntravenöz Anestezikler

Ketamin, iskelet
kaslarının

gevşemesine
ihtiyaç

duyulmayan
ameliyatlar ve

teşhis için
yapılacak

müdahalelerde
tek başına

kullanılabilecek
bir anesteziktir.
Ketamin kısa
süreli işlemler

için uygun
olmakla

beraber, ek
dozlar

uygulanarak
daha uzun süreli

işlemlerde de
kullanılabilir.

Ketamin;
normal doğum
sırasında veya

sezaryen
ameliyatlarında

kullanılabilir.

Kullanımına bağlı
olup kişiden kişiye

değişmektedir.
Doğrudan

toplardamara,
vücut ağırlığı

kilogramı başına
2 mg dozunda

enjekte
edildiğinde
KETALAR 30

saniye içinde
bilincinizi kapatır
ve bilinciniz 5 ila
10 dakika kadar
kapalı kalır. Çok

çabuk etki
ettiğinden ötürü,

uygulama
sırasında uzanıyor

olmanız veya
başka bir şekilde

destekleniyor
olmanız

önemlidir.
KETALAR vücut

ağırlığı kilogramı
başına 10 mg

dozda kasınıza
enjekte

edildiğinde daha
uzun sürede (3 ila

4 dakika) etki
eder ve etkisi 12

illa 25 dakika
kadar sürer.

D  

İmmünoglobuli
n IV

KIOVIG
(GENIVIG)
50MG/ML

100 ML
FLAKON 

J06BA02 -
İmmünoglobulinler

(Normal İnsan)

Primer immün
yetmezlik

sendromlarında
Ciddi

enfeksiyonlarla
seyreden ve

sekonder
hipogamaglob
ulinemigelişmiş

multiple
myeloma ve

kronik lenfositik
lösemide

Allojenik kemik
iliği nakli

sürecinde
gelişen immün

yetmezlik
tedavisinde

AIDS'li
çocuklarda
tekrarlayan
enfeksiyon

durumlarında
(pediyatrik

HIVenfeksiyonu
nda)

Guillain-Barré
sendromunda
Primer immün

trombositopeni
(ITP)

Primer immün
yetmezliklerde
yerine koyma
(replasman)
tedavisinde

Önerilen
başlangıç dozu

günde bir
defada verilen
0.4-0.8 g/kg ve
idame dozu her
3-4 haftada bir

uygulanan
minimum 0.2

g/kg'dır.5-6 g/L
sabit düzeylere
ulaşabilmek için
gereken idame
dozları sırasıyla

0.2 ve 0.8
g/kg/ay'dır.

Sttabil durum
sağlandıktan
sonra dozlar

arasında
bırakılacak süre

3-4 hafta
arasında

değişir.Ciddi
enfeksiyonlarla

seyreden ve
sekonder

C  
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hastalarında
kanama riskinin
yüksek olduğu
durumlarda ya
da yapılacak

cerrahi
girişimlerden

önce trombosit
sayısını düzeltmk
amacıyla Bulber

tutulumu olan
Myastenia
Gravis'te
Kawasaki

hastalığında
Multifokal Motor

Nöropati'de
(MMN)

Gebeliğe
sekonder

immün
trombositopeni
veya gebelik ve

ITP
beraberliğinde

endikedir.

hipogamaglobuli
nemi ile birlikte
olan multiple

myeloma yada
kronik lenfositik

lösemi ve
pediyatrik HIV

enfeksiyonlarında
yerine koyma

tedavisi
Önerilen doz her

üç ya da dört
haftada bir 0.2-
0.4 g/kg'dır.ITP
hastalarında

trombositopenik
dönemde

yapılacak cerrahi
veya

splenektomiye
hazırlık amacıyla;

Gebeliğe
sekonder immün
trombositopeni
veya gebelik ve

ITP
beraberliğinde;
Bulber tutulumu
olan Myastena
Gravis'teAkut

ataklarda birinci
gün 0.8-1.0 g/kg

dozunda
uygulanır. Daha
sonraki üç gün
içerisinde aynı
dozdabir defa

daha ya da 2-5
gün süreyle 0.4

g/kg/gün
dozunda idame

tedavisi
uygulanır. Relaps

olduğunda
tedavi

tekrarlanabilir.Gui
llain Barré
Sendromu

5 gün süreyle 0.4
g/kg/gün
dozunda
uygulanır.
Kawasaki
hastalığı

2-5 gün süreyle
bölünmüş dozlar
halinde 1.6-2.0

g/kg dozunda ya
da 2.0 g/kg tek

doz olarak
uygulanmalıdır.B

eraberinde
hastalara asetil

salisilik asit
tedavisi

verilmelidir.
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İmmünoglobuli
n IV

KLACID
KLAMAXIN
(DEKLARIT)

500MG 14TB
IŞIKTAN
KORU

J01FA09 -  Makrolidler us influenzae,
Moraxella

catarrhalis veya
Streptococcus

pneumoniae'nin
sebep olduğu
akut maksiller

sinüzit.
Alt Solunum

Yolu
Enfeksiyonları:
Haemophilus
influenzae,

Haemophilus
parainfluenzae,

Moraxellla
catarrhalis veya
Streptococcus

pneumoniae'nin
sebep olduğu
kronik bronşitin
akut bakteriyel
alevlenmeleri;
Haemophilus
influenzae,

Mycoplasma
pneumoniae,
Streptococcus
pneumoniae

veya
Chlamydia
pnumoniae
(TWAR)'nın

sebep olduğu
toplumdan
kazanılmış

pnömoni.Deri
ve yumuşak

doku
enfeksiyonları:

Staphylococcus
aureus veya

Streptococcus
pyogenes'e

bağlı komplike
olmayan deri ve
yumuşak doku
enfeksiyonları.

Abseler
genellikle

cerrahi drenaj
gerektirir.Mycob
acterium avium

veya
Mycobacterium
intracellulare'ye

bağlı yaygın
veya lokal

mikobakteriyel
enfesiyonların

ve
Mycobacterium

chelonae,
Mycobacterium

fortuitum ve
Mycobacterium
kansasii'ye bağlı

lokal

yetişkinler için
önerilen genel
dozu, 6-14 gün
veya 7-14 gün

süreyle günde iki
kez (12 saatte bir)

250 veya 500
mg'dır.

Mikobakteriyel
enfeksiyonlarda

tedavi süresi
daha uzundur (3-

4 hafta veya
daha uzun) ve
daha şiddetli

durumlarda, doz
günde 1000 mg'a

çıkartılabilir. 

C  
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enfeksiyonlar.Kl
aritromisin CD4
lenfosit sayıları
100/mm3'e eşit
veya daha az

olan HIV
enfeksiyonlu
hastalarda,

yaygın
Mycobacterium

avium
kompleksi

enfeksiyonu
profilaksisinde

kullanılır.
Klaritromisin asit
süpresyonunda

duodenum
ülserinin

nüksünün
azaltılmasında

H. pylori
eradikasyonu
için endikedir.

Klaritromisin KLAMER 125
MG/5 ML 70

ML
SUSPANSIYO

N 

J01FA09 -  Makrolidler Haemophilus
influenzae,
Moraxella
catarrhalis,

Streptococcus
pneumoniae ve
Streptococcus
pyogenes'ten
kaynaklanan
farenjit, tonsilit

ve akut maksiler
sinüzit gibi üst
solunum yolu

enfeksiyonları.H
aemophilus
influenzae,

Haemophilus
parainfluenzae,

Moraxella
catarrhalis,

Streptococcus
pneumoniae,M

ycoplasma
pneumoniae ve
Chlamydophila
pneumoniae'da
n kaynaklanan
pnömoni, kronik
bronşit gibi alt
solunum yolu
enfeksiyonları.
Haemophilus
influenzae,
Moraxella
catarrhalis,

Streptococcus
pneumoniae'de
n kaynaklanan

akut otitis
media.

Staphylococcus
aureus,

Streptococcus
pyogenes'ten

Mikobakteriyel
enfeksiyonlu

yetişkin
hastalarda

önerilen
başlangıç dozu
günde 2 defa

500 mg'dır. Eğer 3
ila 4 hafta içinde

klinik veya
bakteriyolojik

yanıt elde
edilmezse, doz
günde 2 defa

1000 mg'a
çıkartılabilir.
Yaygın MAC

enfeksiyonlarının
tedavisine, klinik
ve mikrobiyolojik

yarar
sağlanıncaya
kadar devam

edilmelidir.
Klaritromisin diğer
antimikobakteriy

el ilaçlarla
kombinasyon

halinde
uygulanmalıdır.

C Çocuklarda
tavsiye

edilen dozu
günde iki
defa 7,5

mg/kg olup
mikobakteri

yel
olmayan

enfeksiyonl
ar için

maksimum
doz günde
iki defa 500

mg'dır.
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kaynaklanan
impetigo,

folikülit, selülit,
erizipel, abseler
gibi komplike

olmayan deri ve
yumuşak doku
enfeksiyonlar(a
bseler genellikle
cerrahi drenaj

gerektirir).
Klaritromisin,

Mycobacterium
avium veya

Mycobacterium
intracellulare'ye

bağlı yaygın
veya lokal

mikobakteriyel
enfeksiyonların

ve
Mycobacterium
chelonaeMyco

bacterium
fortuitum ve

Mycobacterium
kansasii'ye bağlı

lokal
enfeksiyonların

tedavisinde
endikedir.

Klandimisin
fosfat

KLINDAVER
600MG AMP

J01FF01 - Linkozamidler Klindamisin'e
duyarlı

bakterilerin
duyarlı

suşlarının,
duyarlı

Chlamydia
trachomatis
suşlarının yol
açtığı;  üst

solunum yolu
enfeksiyonları

(bademcik
iltihabı, yutak-
boğaz iltihabı

(farenjit), sinüzit,
orta kulak

iltihabı ve kızıl) ,
alt solunum yolu

enfeksiyonları
(bronşit, akciğer

iltihabı,
ampiyem

(akciğer zarları
arasında irin

toplanması) ve
akciğer absesi),

çeşitli deri
enfeksiyonları
(Akne, kıl dibi

iltihabı
(furonkül),

selülit, derinin
bulaşıcı yüzeysel

mikrobik
enfeksiyonu
(impetigo),

Ciddi
enfeksiyonlarda,
intramusküler ya

da intravenöz
yoldan günde

600 mg-1.2 g 2, 3
ya da 4 eşit doz

halinde
uygulanır. Daha

ciddi
enfeksiyonlarda
günde 1.2-2.7 g
2, 3 ya da 4 doz

halinde
uygulanır. Hayatı

tehdit eden
durumlarda

günde 4800 mg'a
kadar varan

dozlar başarıyla
uygulanmıştır.

B  
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abse ve yara,
erizipel (yılancık;

deride ani
oluşan kırmızı

lekeler şeklinde
görülen

enfeksiyon) ve
dolama

(paronişi), kemik
ve eklem

enfeksiyonları,
jinekolojik (kadın
üreme sistemi ile
ilgili) hastalıklar,

Karın içi
enfeksiyonları,
diş ve diş eti

enfeksiyonları.

Atorvastatin
kalsiyum

KOLESTOR
(DIVATOR)

(TARDEN) 20
MG 30 FILM

TABLET 

C10AA05 - HMG-KoA
Redüktaz İnhibitörleri

Hiperkolesterole
mi,

Kardiyovasküler
olaylardan

koruma

Doz aralığı
günde bir defa
10 ila 80 mg'dır. 

X  

 fitomenadion
KONAKION

10 MG 5
AMP

B02BA01 -
Hemostatikler

K1 vitamini
bulunduğundan
eksik K vitamni
tedavisinde,
ilaçlardan

kaynakların
şiddetli

kanamaların
önlenmesinde

kullanılır.

%0,9'luk sodyum
klorür veya %5'lik

dekstrozla
enjekte edilir.

C

Bu
hastalarda
endikasyon

ve
pozolojiye

uygun
KONAKION

MM
Pediatrik 2
mg/0,2 ml
kullanılmalı

Heparin
sodyum

KOPARIN
(POLIPARIN)
25000 IU/5
ML IV/SC

1FLK 

B01AB01 - Heparinler
Kanın

pıhtılaşmasını
önler.

İv enfeksiyon
hacmi 15 ml'yi
geçmemelidir.

C  

Pankreatin
KREON

10.000 IU 100
KAP

A09AA02-Pankreas
Enzimleri

Pankreatik
ekzokrin

yetmezliği
tedavisinde

endikedir

  C  

Lamotrigin
LAMICTAL-

DC 50 MG 30
CIG TB

N03AX09-Antimanik
ilaçlar

Epilepsi
tedavisinde,

parsiyel
nöbetlerde ve

tonik-klonik
nöbetleri ve

Lennox-Gastaut
Sendromu ile
ilişkili nöbetleri

de içeren
generalize

nöbetlerde, ek-
tedavi olarak

endikedir.

Günde 1 kez
veya iki doza

bölünmüş olarak
uygulanan

minimum 0.15-0.6
mg/kg/gün
arasında bir

dozla başlanır ve
doz kademe

kademe
artırılarak günde
1 veya 2 doza

bölünmüş olarak
uygulanan 1-15

mg/kg/güne
kadar çıkarılabilir.

C  

insülin glarjin
100 İÜ

LANTUS
100İÜ/ML

3ML KLM (SZ)
(İ) Y.R.İ
IŞIKTAN
KORU

A10AE04 Tip 1 diyabetli
yetişkin ve 2 yaş

ve üzerindeki
çocuk

hastalarda ve
uzun etkili

insülinin gerekli
olduğu Tip 2

Her gün aynı
saatte olmak

şartıyla, günün
herhangi bir

saatinde, günde
bir kez

uygulanmalıdır.

C LANTUS'un
güvenliliği
ve etkililiği,

adolesanlar
da ve 2 yaş

ve
üzerindeki

çocuklarda
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diyabetli yetişkin
hastalarda
endikedir.

gösterilmiştir 

 Klorpromazin
100 mg

LARGACTIL
100 MG 30

TB
N05AA01

Akut
psikozlar,Kronik
psikozlar,Büyükl

erde ve
çocuklarda
saldırganlık

durumları,Senil
demans

sırasındaki
eksitasyon
durumları.

Günlük doz 25-
150

mg'dır.Günde 2-3
defa alınır.

Gebelik ve
emzirme

dönemleri
nde,prepa

ratın
yarar/risk

orantısı
göz

önünde
tutulmada

n
kullanılma

malıd

5 yaştan
aşağı

Günde kilo
başına 1

mg.Günlük
doz 2-3
defada
verilir.

5 yaştan
yukarı

Büyükler için
öğütlenen
dozun üçte

biri yada
yarısı verilir.

 25 mg
klorpomazin 

LARGACTIL
25MG
10AMP
IŞIKTAN
KORU

N05AA01

Akut
psikozlar,Kronik
psikozlar,Büyükl

erde ve
çocuklarda
saldırganlık

durumları,Senil
demans

sırasındaki
eksitasyon
durumları.

Gerektiğinde 24
saat içinde 3-4

defa
tekrarlanmak

üzere 25-50 mg
(1-2 ampul).

Gebelikte
ve

emzirme
dönemleri
nde ilacın
yarar/risk
oranı göz
önünde

tutulmada
n

kullanılma
malıdır.

Psikiyatrik
hastalıklar
ile terminal
hastalıklard
aki bulantı

ve
kusmaların
tedavisinde
1 yaşından

küçük
çocuklarda
çok gerekli

değilse
kullanımı

önerilmez.
1-12 yaş

arası
çocuklarda,
gerektiğind
e 24 saat
içinde 3-4

defa
tekrarlanma
k üzere 0, 5

mg/kg
önerilir.
Günlük

uygulanac
ak ilaç

miktarı 1-5
yaş arası

40mg'ı 6-12
yaş arası 75

mg'ı
aşmamalıdır

.

10.0 mg
amitriptiline

eşdeğer 11.32
amitriptilin
hidroklorür

LAROXYL
10MG 30DRJ

(P)
N06AA09

 depresyon
belirtilerinin

giderilmesinde,
özellikle
endojen

depresyonun
tedavisinde
endikedir.

Önerilen
başlangıç dozu

günde üç kez bir
draje Laroxyl (10

mg veya 25
mg)'dır.

D

Laroxyl, 12
yaşından

küçük
hastalarda
kullanımı

önerilmeme
ktedir.
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Furosemid 40
mg

LASIX 40 MG
12 TB.

IŞIKTAN
KORU

C03CA01

Kronik konjestif
kalp yetmezliği
ile bağıntılı sıvı

retansiyonu
(eğer diüretik

tedavisi
gerekiyorsa)
Akut konjestif

kalp yetmezliği
ile bağıntılı sıvı

retansiyonu
Kronik böbrek
yetmezliği ile
bağıntılı sıvı
retansiyonu

Gebelik veya
yanıklara bağlı
olan dahil, akut

böbrek
yetmezliğinde
sıvı atılımının

idame ettirilmesi
Nefrotik

sendromla
bağıntılı sıvı
retansiyonu

(eğer diüretik
tedavisi

gerekiyorsa)
Karaciğer

hastalığıyla
bağıntılı sıvı
retansiyonu

(eğer
aldosteron

antagonistleriyle
tedavinin

desteklenmesi
gerekiyorsa)

Hipertansiyon
Hipertansif kriz
(destekleyicii
önlem olarak)

Zorlu diürez
desteği

maksimum
günlük furosemid
dozu 1500 mg'dır.

C

Çocuklarda
, oral

uygulama
için önerilen
furosemid

dozu,
maksimum

40 mg
günlük

doza kadar
2 mg/kg

vücut
ağırlığıdır.
Parenteral
uygulama

için önerilen
furosemid

dozu,
maksimum

20 mg
günlük

doza kadar
1 mg/kg

vücut
ağırlığıdır.

Klozapin 25 mg LEPONEX 25
MG 50 TB N05AH02

 tedaviye
dirençli şizofreni
hastalarında ya

da klasik
antipsikotiklere
yanıt vermeyen
veya toleransı

olmayan
şizofreni

hastalarında
endikedir.

Hastaların
çoğunda

antipsikotik
etkiye, gün

içinde bölünerek
verilen 300-450

mg'lık dozla
ulaşılabillir. Bazı
hastalar daha
düşük dozlar ile

tedavi
edilebilirken,
bazıları 600

mg/gün'e ulaşan
dozlara ihtiyaç

duyabilir.

B

16 yaş altı
çocuklarda

ve
ergenlerde
LEPONEX
güvenliliği
ve etkililiği

belirlenmed
iğinden

kullanılmam
alıdır.
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Levetirasetam
500 mg

LEPTICA
(TIRGEN) 500

MG 50
TABLET

N03AX14

4 yaş ve
üzerindeki

çocuklarda ve
erişkinlerde,

sekonder
jeneralize olan
ya da olmayan

parsiyel
başlangıçlı
nöbetlerde
ilave tedavi

olarak,
12 yaş

üzerindeki
Juvenil

Miyoklonik
Epilepsili

adölesan ve
erişkinlerde
miyoklonik
nöbetlerde
ilave tedavi

olarak,
İdiyopatik
jeneralize

epilepsili 12 yaş
ve üzerindeki

çocuklarda ve
erişkinlerde

primer jeneralize
tonik-klonik
nöbetlerde
ilave tedavi

olarak,
16 yaş ve üzeri

hastalarda,
sekonder

jeneralize olan
ya da olmayan

parsiyel
başlangıçlı
nöbetlerin

tedavisinde
monoterapi

olarak kullanılır.

Günlük toplam
doz iki eşit doza

bölünerek
verilmelidir.

C

4 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanılmam

alıdır.

0.5 mL
enjeksiyonluk
çözelti veya

infüzyon
çözeltisi

içerisinde 30
milyon İÜ

filgrastim içerir 

LEUCOSTIM
30 MIU/0,5

ML
(TEVAGRASTI

M) SC/IV
5ENJEKTÖR
(SZ) (K)Y.R.İ

 

kronik miyeloid
lösemi ve

miyelodisplastik
sendromlar

dışındaki malign
hastalık

nedeniyle
sitotoksik

kemoterapi
gören

hastalarda,
febril nötropeni
oluşma sıklığının

ve nötropeni
süresinin

azaltılmasında
ve miyeloablatif

tedaviden
sonra kemik iliği
nakli uygulanan
uzun süreli ciddi

nötropeni
riskinin artmış

PKPH
mobilizasyonunu
amaçlayan tek

başına
kullanımında,

önerilen
TEVAGRASTİM®

dozu 24 saat
kesintisiz
subkutan

infüzyon ya da 5-
7 gün süreyle,
günlük tek doz

subkutan
enjeksiyon

şeklinde 1.0 MIU
(10mg)/kg/gün'd

ür.Ciddi kronik
nötropenili
hastalarda
kullanımı

Konjenital
nötropeni

C

Kemoterapi
sonrasında
pediyatrik

hastalardak
i filgrastim

farmakokin
etiğinin,
vücut

ağırlığına
göre

normalize
edilen, aynı
dozları alan
yetişkinlerde

kiler ile
benzer
olması,

filgrastim
farmakokin

etiğinde
yaşla ilişkili

farklılık
olmadığını
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olduğu
düşünülen
hastalarda
nötropeni
süresinin

azaltılmasında
ve klinik

komplikasyonlar
ında endikedir.

Tavsiye edilen
başlangıç dozu,
tek defada veya

birkaç
enjeksiyona
bölünerek

subkutan yolla
verilen 1.2 MIU

(12mg)/kg/gün'd
ür.

İdiyopatik veya
siklik nötropeni
Tavsiye edilen

başlangıç dozu,
tek defada veya

birkaç
enjeksiyona
bölünerek

subkutan yolla
verilen 0.5 MIU

(mg)/kg/gün'dür.

göstermekt
edir.

0.8 mL
enjeksiyonluk
çözelti veya

infüzyon
çözeltisi

içerisinde 48
milyon

uluslararası
ünite  filgrastim

içerir 

LEUCOSTIM
48 MIU

(TEVAGRASTI
M 48 MIU/0,8
ML) SC/IV 5

ENJ (SZ)

L03AA02

kronik miyeloid
lösemi ve

miyelodisplastik
sendromlar

dışındaki malign
hastalık

nedeniyle
sitotoksik

kemoterapi
gören

hastalarda,
febril nötropeni
oluşma sıklığının

ve nötropeni
süresinin

azaltılmasında
ve miyeloablatif

tedaviden
sonra kemik iliği
nakli uygulanan
uzun süreli ciddi

nötropeni
riskinin artmış

olduğu
düşünülen
hastalarda
nötropeni
süresinin

azaltılmasında
ve klinik

komplikasyonlar
ında endikedir.

PKPH
mobilizasyonunu
amaçlayan tek

başına
kullanımında,

önerilen
TEVAGRASTİM®

dozu 24 saat
kesintisiz
subkutan

infüzyon ya da 5-
7 gün süreyle,
günlük tek doz

subkutan
enjeksiyon

şeklinde 1.0 MIU
(10mg)/kg/gün'd

ür.Ciddi kronik
nötropenili
hastalarda
kullanımı

Konjenital
nötropeni

Tavsiye edilen
başlangıç dozu,
tek defada veya

birkaç
enjeksiyona
bölünerek

subkutan yolla
verilen 1.2 MIU

(12mg)/kg/gün'd
ür.

İdiyopatik veya
siklik nötropeni
Tavsiye edilen

başlangıç dozu,
tek defada veya

birkaç
enjeksiyona
bölünerek

subkutan yolla
verilen 0.5 MIU

(mg)/kg/gün'dür.

C

Pediyatrik
popülasyon

a ilişkin
hiçbir

etkileşim
çalışması

yürütülmem
iştir.
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insülin detemir
100 İÜ

LEVEMIR
FLEXPEN

PENFIL 100
U/ML 3 ML
KALEM (SZ)

(İ) Y.R.İ

A10AE05
 yetişkinler,

adolesanlar ve
1 yaş ve üstü
çocuklarda

diabetes
mellitusun

tedavisi için
endikedir.

Enjeksiyon gün
içinde herhangi

bir saatte, ancak
her gün aynı

saatte
yapılmalıdır.. Kan

glukoz
kontrolünün

optimizasyonu
için günde iki
dozlamaya

ihtiyaç duyan
hastalarda,
akşam dozu
akşam veya

yatarken
uygulanabilir.

B
 1 yaş ve

üzeri
çocuklarda
kullanılabilir

Levofloksasin
500 mg

LEVONIDIN
500mg

(FLOXILEVO)
7 FILM TB.

J01MA12

Akut sinüzit,
Kronik bronşitin

akut
alevlenmesi,

pnömoni, üriner
sistem

enfeksiyonları,
Deri ve yumuşak

doku
enfeksiyonları

 günde bir veya
iki kez uygulanır. C

çocuklarda
ve

büyümesi
devam
eden

ergenlerde
kontrendike

dir. 

Levotiroksin
sodyum 100

mg

LEVOTIRON
(EUTHYROX)
100 MCG 50

TAB

H03AA01

İyi huylu ötiroid
guatr tedavisi
Ötiroid guatr

cerrahisi
sonrasında,

cerrahi sonrası
hormon

durumuna bağlı
olarak nüks
profilaksisi

Hipotiroidizmde
destek tedavisi

Tiroid
kanserinde
baskılayıcı

tedavi

Sabahları aç
karnına,

kahvaltıdan
yarım saat önce,

tercihen bir
miktar sıvı ile

A

Bebeklere
doz, günün

ilk
öğününden
en az yarım
saat önce
tek seferde

verilir.
Tabletler,

verilmeden
hemen
önce su

içerisinde
ezilir ve
oluşan

süspansiyon
bir miktar

sıvı ile
birlikte
verilir.

Levotiroksin
sodyum 50 mg

LEVOTIRON
50 MCG

(EUTHYROX
50 MCG) 50

TB

H03AA01

İyi huylu ötiroid
guatr tedavisi
Ötiroid guatr

cerrahisi
sonrasında,

cerrahi sonrası
hormon

durumuna bağlı
olarak nüks
profilaksisi

Hipotiroidizmde
destek tedavisi

Tiroid
kanserinde
baskılayıcı

tedavi

Sabahları aç
karnına,

kahvaltıdan
yarım saat önce,

tercihen bir
miktar sıvı ile

A

Bebeklere
doz, günün

ilk
öğününden
en az yarım
saat önce
tek seferde

verilir.
Tabletler,

verilmeden
hemen
önce su

içerisinde
ezilir ve
oluşan

süspansiyon
bir miktar

sıvı ile
birlikte
verilir.
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2 mg linezolid. LINEZONE
(POLINOKSID
) 2 MG/ML IV

INFUZYON
ICIN COZELTI

J01XX08 Vankomisine-
dirençli

Enterococcus
faecium

enfeksiyonları,N
ozokomiyal

pnömoni,Deri
ve deri

yapılarına ait
komplike

enfeksiyonlar,pn
ömoni

LİNEZONE dozları
12 saatte bir

uygulanır.

C LİNEZONE
dozu

pediyatrik
hastalarda

yaş ve
vücut

ağırlığına
göre

belirlenir.

Baklofen 10
mg

LIORESAL 10
MG 50 TB M03BX01

Multipl sklerozda
iskelet kaslarının

spastisitesi
tedavisinde,
Enfeksiyöz,
dejeneratif,
travmatik,

neoplastik veya
etyolojisi

bilinmeyen
omurilik

hastalıklarında
ortaya çıkan

spastik
durumlar:

örneğin spastik
spinal paralizi,

amiotrofik
lateral skleroz,
siringomiyeli,

transvers miyelit,
travmatik

parapleji veya
paraparezi,

omurilik
kompresyonu
tedavisinde,

Serebrovasküler
olaylardan
sonra veya

neoplastik ya
da dejeneratif
beyin hastalığı

varlığında
görülen serebral

orijinli kas
spazmların
tedavisinde
endikedir.

Tedaviye daima
düşük dozda
LİORESAL ile

başlanmalı, doz
kademeli olarak

artırılmalıdır

C

LİORESAL
tabletler 33

kg vücut
ağırlığının
altındaki

çocuklarda
kullanım için

uygun
değildir.

fenofibrat 267
mg

LIPANTHYL
267 mg
30KPS

C10AB05

Düşük HDL
kolesterolü olan
veya olmayan

ciddi
hipertrigliseride

mi tedavisi
Statin intoleransı

veya
kontrendikasyo

nu bulunan
kombine

hiperlipidemi

Önerilen
başlangıç ve
idame dozu,

günde bir defa,
200 mg mikronize
fenofibrat içeren

bir kapsüldür.

C

Çocuklar ve
18 yaş altı

adolesanlar
da

fenofibratın
güvenliliği
ve etkililiği
gösterilme

miştir.
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Lityum
karbonat 300

mg
 

LITHURIL
300MG

100KPS (P)
N05AN01

Manik-depresif
hastalık ve
mani'nin

profilaksi ve
tedavisinde,

rekürent
depresyon'un

idame
tedavisinde,

Unipolar
depresyon'un

idame
tedavisinde ve

şizoeffektif
hastalıkların

akut ve idame
tedavisinde,
Episodik ve
demet baş

ağrısının
görülme sıklığını
azaltmakta kısa

süreli olarak,
Kronik ya da

sonradan
nötropenisi olan
hastalarda ve
kemoterapiye

bağlı nötropenili
hastalarda
enfeksiyon
insidansını

azaltmakta,
kullanılır.

Tavsiye edilen
günlük doz 1200-
1800 mg/gün (4-6

kapsül) olup,
günlük toplam
doz 3-4 kerede

verilmelidir.

D

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
etkisi ve

güvenliği
bilinmediğin

den
kullanılmam

alıdır.

Difenoksilat
hidroklorid

2,5 mg
Atropin sülfat

0,025 mg

LOMOTIL
20TB A07DA01

akut diyarenin
tedavisinde

yardımcı
rehidratasyon
tedavisi olarak

kullanılır.

Önerilen
başlangıç dozu
dört tablet olup

altı saatte bir
alınan iki tablet
ile devam edilir.

C

4-8 yaş
çocuklarda:

Günde 3
kez alınan 1

tablettir.
9-12 yaş

çocuklarda:
Günde 4

kez alınan 1
tablettir.
13-16 yaş

çocuklarda:
Günde 3

kez alınan 2
tablettir.4

yaş altı
çocuklarda:

Tavsiye
edilmez

Pregabalin
150 mg

LYRICA
(NEURICA) *
150 MG 56

KAP

N03AX16

Nöropatik
Ağrı,Epilepsi,Yay

gın Anksiyete
Bozukluğu,Fibro

miyalji

Günlük doz
aralığı 150–600

mg aç ya da tok
karnına alınabilir.

C

LYRICA'nın
12 yaş altı
pediyatrik
hastalarda

ve
adolesanlar

da (12-17
yaş arası)

güvenlilik ve
etkililiği

belirlenme
miştir
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Levodopa
100.00 mg
Benserazid
hidroklorür

25 mg

MADOPAR
125 MG 30

TB

N04BA02 Parkinsonizm-
idiyopatik post-

ensefalitik.

Önerilen
başlangıç dozu,
günde üç veya
dört kez bir adet
MADOPAR 62,5

mg
kapsüldür.Hastalı

ğın ilerlemiş
aşamada olması

halinde,
başlangıç dozu

günde üç kez bir
adet MADOPAR
125 mg tablettir.

C 25 yaşın
altındaki
hastalara

verilmemeli
dir

Levodopa
100.00 mg
Benserazid
hidroklorür

25 mg

MADOPAR
HBS 125 MG

30 KAP
N04BA02

Parkinson
hastalığının tüm

evrelerinin
tedavisinde

endikedir

Önerilen
başlangıç dozu,
günde üç veya
dört kez bir adet
MADOPAR 62,5

mg
kapsüldür.Hastalı

ğın ilerlemiş
aşamada olması

halinde,
başlangıç dozu

günde üç kez bir
adet MADOPAR
125 mg tablettir.

C

25 yaşın
altındaki
hastalara

verilmemeli
dir

Magnezyum
hidroksit  %100

MAGNESIE
CALCINE

LAFAR
A02AA04

Peptik ülser,
gastrik, peptik

özofajit gibi
durumlarda

görülen
hiperasiditelerin

semtomatik
tedavilerinde,

çeşitli nedenlere
bağlı

kabızlıklarda
laksatif olarak.

Mide asidi
nötralizasyonu
için 1 g (1/3–
Yarım ölçek)

alınır.
Sindirim

bozukluklarında,
şişkinlik

durumlarında ve
laksatif olarak 3 g

(1 ölçek)
yeterlidir.Müshil
olarak alınması

gerekli vakalarda
10 g (ölçek)

alınması
gerekir.Arsenik ve

bazı asit
zehirlenmelerinde

doktor
gözetiminde 21–

30 g verilebilir. 

B  

10 ml'lik ampul
1,5 g

magnezyum
sülfat 7H2O

içerir.

MAGNEZYU
M SULFAT

%15
ONFARMA
10 ML 10
AMP Y.R.İ
IŞIKTAN
KORU

A12CC02 Magnezyum
eksikliği sonucu

ortaya çıkan
hipomagnezemi
nin tedavisi ve
profilaksisi için,
özellikle tetani

belirtileri
gösteren akut

hipomagnezemi
tedavisinde.

Ağır magnezyum
eksikliği

Vücut ağırlığının
her kg'ı için 250

mg magnezyum
sülfat (2 mEq=1

mmol
magnezyum) 4
saatte bir i.m.

olarak
yapılır.Hafif

magnezyum
eksikliği

1 g magnezyum
sülfat (8 mEq=4

mmol
magnezyum) 6

saat ara ile 4 doz

B Erken
doğum için

total
parenteral
nütrisyonda

İ.V.
infüzyon,

günde 0.25-
1.25 g

magnezyu
m sülfattır

(2-10
mEq=1-5

mmol
magnezyu

m)..
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halinde (total
32.5 mEq) 24

saatte i.m. olarak
yapılır.

10 mg (%1)
izokonazol

nitrat ve 1 mg
(%0,1)

diflukortolon
valerat içerir.

MANTAZOL
(OLY PLUS )
15 G KREM

(KP) IŞIKTAN
KORU

D01AC20

şiddetli iltihabi
veya

ekzematöz
reaksiyonlar ile

seyir eden
derinin yüzeysel

mantar
enfeksiyonlarının

(örneğin
ellerde, ayak
parmaklarının

aralarında,
kasıklarda ve

genital
bölgede)

başlangıç ve
ara tedavisi için

uygundur.

 günde 2 defa
uygulanır.

C

MANTAZOL'
un 2

yaşından
küçük

çocuklarda
güvenliği ile
ilgili sadece

kısıtlı veri
mevcuttur.

Bupivakain
hidroklorür 5

mg/mL

MARCAINE
(BUVICAINE)

%0,5 ENJ
COZ ICEREN

FLK

N01BB01

MARCAİNE,
postoperatif
analjezi gibi
uzun süreli

etkinin
beklendiği
infiltrasyon

anestezisinde,
adrenalin
ilavesinin

kontrendike
olduğu epidural

anestezide
veya uzun etkili

kondüksiyon
anestezide ve

güçlü kas
gevşemesinin
istenmediği

durumlarda ve
obstetrik

anestezide
endikedir.

MARCAİNE,
bölgesel anestezi
uygulamasında

tecrübeli
klinisyenler

tarafından veya
bu kişilerin

gözetiminde
kullanılmalıdır.
Yeterli anestezi
elde etmek için
gerekli olan en

düşük doz
kullanılmalıdır.

C

Pediyatrik
popülasyon

da
MARCAİNE'i
n güvenliliği
ve etkililiği
incelenme

miştir.

Bupivakain
hidroklorür 5

mg/mL

MARCAINE-
SPINAL
HEAVY

(BUSACAIN)
%0,5 5 AMP

N01BB01

MARCAİNE
SPİNAL HEAVY,

cerrahi ve
obstetrik

girişimlerde
spinal

(subaraknoid)
anestezide
endikedir.
MARCAİNE

SPİNAL HEAVY,
1.5-3 saat süren
batın, ürolojik ve

alt ekstremite
cerrahi

girişimlerinde
kullanılabilir.

MARCAİNE
SPİNAL HEAVY

sadece bölgesel
anestezi

deneyimine
sahip hekimlerce

ya da onların
gözetiminde

kullanılmalıdır.
Yeterli anestezi
için mümkün

olan en düşük
doz

kullanılmalıdır.

C

Pediyatrik
hastalarda
MARCAİNE

SPİNAL
HEAVY'nin
güvenliliği
ve etkililiği
incelenme

miştir.
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0.5 mg
flumazenil

içerir.

MAZENIL 0,50
MG/5 ML IV

ENJ. ICIN
COZ. ICEREN

5 AMPUL

V03AB25

MAZENİL,
benzodiazepinl

erin merkezi
sedatif

etkilerinin
tamamen veya
kısmen tersine
çevrilmesinde

endikedir.

Doktor
tarafından başka

şekilde tavsiye
edilmediği
takdirde;

MAZENİL, bir
anestezist ya da

deneyimli bir
hekim tarafından

sadece
intravenöz olarak
uygulanmalıdır.

C

Bir yaşın
üzerindeki
çocuklar
Bir yaşın

üzerindeki
çocuklarda
benzodiaze

pinlerle
endüklenen

şuurlu
sedasyonun

geri
döndürülm

esi için,
önerilen

başlangıç
dozu 15
saniye

içinde i.v.
olarak 0.01
mg/kg (0.2

mg'a
kadar)

uygulaması
dır. İlave 45

saniye
bekledikten

sonra
istenen

bilinç düzeyi
sağlanama
mışsa, ilave

0.01
mg/kg'lık
(0.2 mg'a

kadar)
enjeksiyonla

r verilebilir
ve

gerektiğind
e

maksimum
total doz

0.05 mg/kg
veya 1
mg'a

(hangisi
düşükse)
kadar 60
saniyelik
aralarla

(maksimum
4 kez)

tekrarlanabi
lir. Doz

hastanın
cevabına

göre
ayarlanmalı

dır.

1 mg
flumazenil

içerir.

MAZENIL 1
MG.10 ML.

(ANEXATE) 5
AMPUL

V03AB25

MAZENİL,
benzodiazepinl

erin merkezi
sedatif

etkilerinin
tamamen veya
kısmen tersine
çevrilmesinde

Doktor
tarafından başka

şekilde tavsiye
edilmediği
takdirde;

MAZENİL, bir
anestezist ya da

deneyimli bir

C

Bir yaşın
üzerindeki
çocuklar
Bir yaşın

üzerindeki
çocuklarda
benzodiaze

pinlerle
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endikedir.

hekim tarafından
sadece

intravenöz olarak
uygulanmalıdır.

endüklenen
şuurlu

sedasyonun
geri

döndürülm
esi için,
önerilen

başlangıç
dozu 15
saniye

içinde i.v.
olarak 0.01
mg/kg (0.2

mg'a
kadar)

uygulaması
dır. İlave 45

saniye
bekledikten

sonra
istenen

bilinç düzeyi
sağlanama
mışsa, ilave

0.01
mg/kg'lık
(0.2 mg'a

kadar)
enjeksiyonla

r verilebilir
ve

gerektiğind
e

maksimum
total doz

0.05 mg/kg
veya 1
mg'a

(hangisi
düşükse)
kadar 60
saniyelik
aralarla

(maksimum
4 kez)

tekrarlanabi
lir. Doz

hastanın
cevabına

göre
ayarlanmalı

dır.

Memantin
hidroklorür
(8.31 mg

memantine
eşdeğer)

10 mg

MEMORIX
(MEXIA) 10
MG 100 FTB

N06DX01

Şiddetli evre
Alzheimer
hastalığı

tedavisinde
kullanılır.

günde bir defa
ve her gün aynı

saatte alınmalıdır.
C

Memantinin
çocuklar ve
adolesanlar
üzerindeki

güvenlilik ve
etkinliği

saptanma
mıştır. Bu

nedenle 18
yaşından

küçük
çocuklarda
kullanılması
önerilmez.
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 Her bir kapsül
60 mg alverin
sitrat ve 300

mg simetikon
içerir.

METEOSPAS
MYL 40KPS

A03AX58 Özellikle
meteorizm ile

fonksiyonel
bağırsak

hastalıklarının
semptomatik
tedavisinde
endikedir.

 günde 2-3 kez bir
kapsül alınır.

C Sadece
erişkinlerin
kullanımı
içindir.

Metokloprami
d HCl
10 mg

METPAMID
10MG 30TB A03FA01

Kemoterapinin
indüklediği
bulantı ve
kusmanın

önlenmesinde,
Radyoterapinin

indüklediği
bulantı ve
kusmanın

önlenmesinde,
Bulantı ve

kusmanın (akut
migrenin

indüklediği
bulantı ve

kusma dahil)
semptomatik
tedavisinde.

Metoklopramid,
akut migren
tedavisinde
analjeziklerin

emilimini
artırmak

amacıyla
analjeziklerle

kombine
kullanılabilir.

Önerilen
maksimum

günlük doz 30 mg
veya 0.5 mg/kg
vücut ağırlığıdır.

Önerilen
maksimum

tedavi süresi 5
gündür.

B

Metoklopra
mid 1 yaşın

altındaki
çocuklarda
kontrendike

dir

 Her 100 ml'lik
PVC ya da PP
torbada 500

mg
metronidazol.

METRONIDAZ
OL(POLGYL)
%0,5 IV SOL
100 ML SETLI

J01XD01

Metronidazole
duyarlı anaerob

bakterilerce
oluşturulmuş

tıbbi ve cerrahi
enfeksiyonların

tedavisinde,
Anaerob

enfeksiyon
gelişme riski
olan cerrahi
girişimlerde
profilaktik
amaçla,
Şiddetli

intestinal ve
hepatik

amibiyaziste
endikedir.

Erişkinler
İntravenöz yolla 2

ya da 3 eşit
dozda 1-1.5

g/gün.
Çocuklar

8 haftalık-12 yaş
arası çocuklarda
intravenöz yolla
tek doz olarak

20-30 mg/kg/gün
ya da her 8

saatte bir 7.5
mg/kg'dır.

Enfeksiyonun
şiddetine bağlı
olarak günlük

doz 40 mg/kg'a
kadar

çıkartılabilir.
Tedavi süresi
genelde 7
gündür.8

haftalıktan küçük
çocuklarda

15 mg/kg günde
tek doz ya da her
12 saatte bir kez

7.5 mg/kg'dır.

2. trimester
için B 

3. trimester
için B

10 yaş üzeri
çocuklar
5-10 gün
süresince

günde 3 kez
400-800 mg

7-10 yaş
çocuklar
5-10 gün
süresince

günde 3 kez
200-400 mg

3-7 yaş
çocuklar
5-10 gün
süresince

günde 4 kez
100-200 mg

1-3 yaş
çocuklar
5-10 gün
süresince

günde 3 kez
100-200 mg

80 mg
telmisartan ve

12.5 mg

MICARDIS
PLUS

80/12.5MG
C09DA07

Esansiyel
hipertansiyon
tedavisinde

 günde bir kez,
oral yoldan bir

miktar su ile alınır.
D

çocuklar ve
18 yaşına

kadar
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hidroklorotiyazi
d içerir.

28 TABLET
(TK)

endikedir. adolesanlar
da etkililiği

ve
güvenliliği
belirlenme

miştir.

Karbakol
0.10 mg/ml

MIOSTAT
%0.01 1.5 ML

1 FLK (G)
S01EB02

Ameliyat
sırasında miosis
sağlamak için

intraoküler
olarak kullanılır.

En fazla 0.5 ml
MIOSTAT (50
mikrogram

karbakol) ön
kamaraya

dikkatle enjekte
edilir. MIOSTAT'ın
ameliyatı takip
eden 24 saat

süresince etkin
olduğu

gösterilmiştir. Bazı
hastalarda 5
mikrogram

karbakol gibi
düşük

miktarlarda etkin
miosis oluştuğu
gösterilmiştir.

C

Güvenlilik
ve etkililik
verilerinin
yetersizliği
sebebiyle

çocuklarda
MIOSTAT
kullanımı

önerilmeme
ktedir.

Mirtazapin
30 mg

MIRTARON
(REMERON)
30MG 28TB

(P)

N06AX11

Majör depresif
bozukluk

ataklarının
tedavisinde
endikedir.

Etkili günlük doz
genelde 15 ve 45
mg arasındadır

C

MİRTARON,
kısa dönem

iki klinik
çalışmada

etkililiği
gösterilmedi
ğinden ve
güvenlilik
kaygıları

nedeniyle
çocuklar ve
18 yaşından

küçük
adölesanlar

da
kullanılmam

alıdır.

Diklofenak
sodyum
75 mg

MIYADREN
(DIKLORON)
3ML 75MG

10AMP

M01AB05

Osteoartrit,
romatoid artrit
ve ankilozan

spondilit belirti
ve bulgularının
tedavisi ile akut
gut artriti, akut

kas-iskelet
sistemi ağrıları,
postoperatif

ağrı ve
dismenore
tedavisinde
endikedir.

Doz, genellikle
günde 75 mg'lık

bir ampuldür.

1. trimester
için C 

2. trimester
için C

3. trimester
için D

Doz
gücünden

dolayı,
MİYADREN

ampul
çocuklar ve

ergenler
için uygun
değildir.

1000 mg
kalsiyum
dobesilat

monohidrat
içerir.

MODET (X-
VEN )500 MG

60 KAP
C05BX01

Mikroanjiopatid
e (özellikle
diabetik

retinopatide)
Ağrı, kramp ve

tembellikle
seyreden venöz
yetmezliklerde

endikedir.

Genellikle ana
öğünler sırasında,
sabah ve/veya
akşam 1000 ile
2000 mg (1 ile 2
tablet) şeklinde

kullanılır.

C

Çocuklarda
, şu anda

rutin
kullanım için

bir dozaj
rejimi

tavsiye
etmek için
yeterli veri
mevcut
değildir.

100 mg MODİWAKE N06BA07 narkolepsiye Önerilen C Modafinil,
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modafinil
bulunur.

100 MG 30
TABLET

bağlı aşırı uyku
eğiliminin

tedavisinde
endikedir.

başlangıç günlük
dozu 200 mg'dır.

güvenlilik ve
etkililik

kaygıları
nedeniyle

18 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmam

alıdır.

İÇERİK (400 g
içinde)Miktar

Birim
Enerji Dağılımı

Enerji 2000 kcal
Karbonhidrat

% 44
Protein % 14

 Yağ % 42
 Enerji ve Besin

Öğesi
Karbonhidrat

216g
Protein 72g

Yağ  92g
Karakteristik

Özellikler
Osmolarite
290 mOsm/l

MODULEN
IBD 400 GR

(B)
 

Özellikle Crohn
hastalığının

diyet yönetimi
olmak üzere
ülseratif kolit,
divertikül, kısa

bağırsak
sendromu da
dahil olmak
üzere tüm

inflamatuvar
bağırsak

hastalıklarında
kullanılabilecek

beslenme
açısından tam

bir polimerik
formüldür.

Doz, yaş, kilo ve
hastanın klinik
şartlarına göre

doktor tarafından
belirlenmelidir.

 

5 yaş
üzerindeki

hastalar için
uygundur.

Moksifloksasin
400 mg

MOKSEFEN
(MOXACIN)
400 MG/250

ML IV 1
FLAKON

J01MA14

kronik bronşitin
akut

alevlenmesinde
, toplumdan

edinilmiş
pnömonide,

akut
sinüzitte,komplik
e olmayan deri

ve yumuşak
doku

enfeksiyonlarınd
a,komplike deri

ve yumuşak
doku

enfeksiyonlarınd
a, komplike

intraabdominal
enfeksiyonlarda

.

Kronik bronşitte
akut alevlenme:

5 gün
Toplumdan

edinilmiş
pnömoni: Ardışık

uygulama
(intravenöz
uygulamayı
takiben oral

uygulama) için
tavsiye edilen

tedavi süresi: 7-14
gün

Akut sinüzit: 7 gün
Komplike

olmayan deri ve
yumuşak doku

enfeksiyonları: 7
gün

Komplike deri ve
yumuşak doku

enfeksiyonlarında
ardışık tedavi

süresi (intravenöz
uygulamayı
takiben oral

uygulama): 7-21

C

Çocuklarda
ve

adolesanlar
da

MOKSEFEN'i
n etkililiği ve
güvenliliği

kanıtlanma
mıştır.
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gün.
Komplike

intraabdominal
enfeksiyonlarda

ardışık tedavi
(intravenöz
uygulamayı
takiben oral

uygulama): 5-14
gün.

Her bir gram
krem, 1 mg
mometazon
furoat içerir.

MOMECON
KREM

(CODERMO)
%0.1 30 GR
KREM (KP)

D07AC13

MOMECON
psöriyazis,
ekzematöz
dermatitler

(atopik dermatit
gibi) ve

kortikosteroidler
e yanıt veren

diğer tüm
dermatozların
enflamatuvar

ve kaşıntılı
lezyonlarının
tedavisinde

kullanılır.

Günde bir defa
uygulanmalıdır.

C

Topikal
kortikosteroi

dlerin
çocuklarda

veya yüz
bölgesinde
kullanımı,

etkili tedavi
rejimiyle

uyumlu olan
en az

miktarla
sınırlı

tutulmalı ve
tedavi süresi

5 günü
geçmemeli
dir. Sürekli

kortikosteroi
d tedavisi

büyüme ve
gelişmeyi

etkileyebilir.

1 g
MOMECON 1

mg
mometazon
furoat içerir.

MOMECON
MERHEM

(CODERMO)
%0.1 30 GR

MERHEM (KP)

D07AC13

MOMECON
psöriyazis,
ekzematöz
dermatitler

(atopik dermatit
gibi) ve

kortikosteroidler
e yanıt veren

diğer tüm
dermatozların
enflamatuvar

ve kaşıntılı
lezyonlarının
tedavisinde

kullanılır.

Günde bir defa
uygulanmalıdır. C

Topikal
kortikosteroi

dlerin
çocuklarda

veya yüz
bölgesinde
kullanımı,

etkili tedavi
rejimiyle

uyumlu olan
en az

miktarla
sınırlı

tutulmalı ve
tedavi süresi

5 günü
geçmemeli
dir. Sürekli

kortikosteroi
d tedavisi

büyüme ve
gelişmeyi

etkileyebilir.
100 mg

Doksisiklin'e
eşdeğer

115.414 mg
doksisiklin hiklat
içermektedir.

MONODOKS
100MG
14KAP

J01AA02 solunum sistemi
enfeksiyonlarının

tedavisinde
endikedir.

Escherichia coli
ve Klebsiella

türleri ile gelişen
ürogenital

enfeksiyonlar,
deri ve yumuşak

doku
enfeksiyonları,Ç

Tedavinin ilk
gününde günde
tek doz 200 mg
veya 12 saatte
bir 100 mg ve

bunu takip eden
günlerde günde

bir kez 100 mg'dır.

D 8 yaşın
üzerindeki
çocuklar

Vücut
ağırlığı 45

kg ve
altında olan
çocuklarda,
ilk 24 saatte

iki doza
bölünmüş
4.4 mg/kg
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eşitli diğer
enfeksiyonlar

ve bunu
takip eden
günlerde

2.2 mg/kg,
erişkinlere

uygulanan
doz

aralıklarına
bölünmüş
olarak ve

günde 200
mg'ı

geçmeyec
ek şekilde
uygulanır.

İSOSORBİD-5-
MONONİTRAT

MONODUR
60 MG 30

TABLET 

C01DA14- Kalp Damar
Sistemi >  Kalp
İlaçları >  Kalp

Hastalığında Kullanılan
Vazodilatörler >  Organ

ik Nitratlar >  İsosorbit
Mononitrat > 

Angina
pectorisin
profilaktik

tedavisinde
kullanılır.

Günde tek doz
halinde sabahları
60 mg (1 tablet)

alınır. Doz, günde
120 mg'a (2

tablet)
çıkarılabilir; her iki
tablet sabahları

birlikte alınır. 

C  

İSOSORBİD-5-
MONONİTRAT

MONOKET 20
MG TABLET 

C01DA14- Kalp Damar
Sistemi >  Kalp
İlaçları >  Kalp

Hastalığında Kullanılan
Vazodilatörler >  Organ

ik Nitratlar >  İsosorbit
Mononitrat > 

Koroner arter
hastalığında

angina
ataklarının

önlenmesinde
Kalp

yetersizliğinin
semptomik
tedavisinde

glikozit, diüretik
ve arteryel

vazodilatörlerle
kombine

halinde kullanılır. 

Doktor
tarafından başka

şekilde
önerilmediyse,

günde 2 yada 3
kez 1 tablet

kullanılır. 

C  

FOSFOMİSİN MONUROL 1
ŞASE

J01XX01-Enfeksiyona
Karşı Kullanılan
(Antienfektif)

İlaçlar » Antibakteriyel
(Antibiyotik)

İlaçlar » Diğer
Antibakteriyeller » Diğe

rleri » Fosfomisin

Fosfomisine
duyarlı

patojenlerin
neden olduğu

komplike
olmamış alt
üriner sistem

enfeksiyonlarının
tedavisinde
endikedir.

Ayrıca
diyagnostik ve

cerrahi
prosedürlerin
profilaksisinde

kullanılır. 

75 yasına kadar
yaslıların da dahil
olduğu erişkinlerin

komplike
olmamış üriner

sistem
enfeksiyonlarında
tavsiye edilen tek

doz 3 g'dır.

B

12 yaş ve
altındaki

çocuklarda
fosfomisinin
etkililik ve
güvenliliği

ile ilgili
yeterli ve iyi

kontrollü
klinik

çalışma
bulunmadığ

ından,
kullanımı

önerilmeme
ktedir.

MEROPENEM

MOPEM 1 GR
IV ENJEKTABL
TOZ ICEREN 1

FLAKON 

J01DH02-Enfeksiyona
Karşı Kullanılan
(Antienfektif)

İlaçlar » Antibakteriyel
(Antibiyotik)

İlaçlar » Diğer
BetaLaktam

Antibakteriyeller » Karb
apenemler » Meropen

em

• Deri ve deri
eklerine ait

enfeksiyonlar:St
aphylococcus
aureusStreptoc
occuspyogenes
, Streptococcus

agalactiae,
viridans

streptokoklar,
Enterococcus

faecalisPseudo
monas

* Deri ve deri
eklerine ait

enfeksiyonlarda:
8 saatte bir 500

mg
* Karın içi

enfeksiyonlarda:
8 saatte bir 1 g

*Bakteriyel
menenjitte: 8
saatte bir 2 g

B  
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aeruginosa,
Escherichia coli,
Proteus mirabilis,

Bacteroides
fragilis, ve

Peptostreptoko
k türleri.
• İntra-

abdominal
enfeksiyonlar:

Viridans
streptokoklar,Es
cherichia coli,

Klebsiella
pneumoniae,
Pseudomonas

aeruginosa,
Bacterioides

fragilis, B.
thetaiotaomicro
npeptostreptok

ok türlerinin
neden olduğu

komplike
apendisitler ve

peritonitler.
• Bakteriyel

menenjit
(Sadece 3 aylık

ya da daha
büyük

pediyatrik
hastalar):Strept

ococcus
pneumoniae,
Haemophilus

influenzaeNeiss
eria meningitidis

kaynaklı
bakteriyel

menenjitler. 

 MORFİN
SÜLFAT

MORFIA 15
MG 30
TABLET

N02AA01-Sinir
Sistemi > Ağrı Kesici /

Ateş Düşürücüler
(Aneljezik) > Uyuşturuc
u Etkiye Sahip İlaçlar

(Opioid) > Doğal
Opium

Alkaloidleri > Morfin

Orta ila şiddetli
akut ve kronik

ağrının
dindirilmesinde

kullanılır.

Ağrı için
gerektiğinde her
4 saatte bir 15 ila

30 mg. Doz
bireysel olarak

hastanın ilk
MORFİA dozuna

verdiği yanıta
göre titre

edilmelidir.

C  

 MORFİN
HIDROKLORUR

MORFIN
HIDROKLORU

R 0.01 G/1
ml 5 ampül

N02AA01-Sinir
Sistemi > Ağrı Kesici /

Ateş Düşürücüler
(Aneljezik) > Uyuşturuc
u Etkiye Sahip İlaçlar

(Opioid) > Doğal
Opium

Alkaloidleri > Morfin

Non-narkotik
analjeziklere

cevap
vermeyen
ağrılar için

kullanılır 

Morfinin
başlangıç dozu

2-10 mg./70
Kg'dır.  

C
Çocukta

0.1-0.2mg/k
g/gün.

DOMPERİDON MOTİS 10
MG TABLET

A03FA03-Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma >  Gastroi
ntestinal Fonksiyonel
Hastalıklar >  Motilite
Stimülanları > Motilite

• Bulantı ve
kusma

tedavisinde,• Y
emek sırasında

veya
sonrasındaki

Günde üç ile dört
kez 1 tablet

olmak üzere, her
yemekten 15-30

dakika önce
veya son doz

C

35 kg'ın
altında olan

çocuklar
için

tabletler
uygun
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Stimülanları >  Domperi
don

doygunluk
hissinde,• Karın
bölgesinin üst

kısmında oluşan
şişkinlik hissinde,
• Mide içeriğinin

ağıza
gelmesinde

kullanılır.

yatmadan önce
olacak şekilde,

aç karnına alınır.

değildir.

ASETİLSİSTEİN

MUCİNAC
300MG/3ML

ÇÖZELTİ
İÇEREN
AMPUL 

R05CB01-Solunum
Sistemi » Soğuk Algınlığı

ve Öksürük
İlaçları » Öksürük

Önleyici Hariç
Ekspektoranlar » Mukoli

tikler (Balgam
Söktürücü

İlaçlar) » Asetilsistein

Yoğun kıvamlı
balgamın
atılması,

azaltılması,
yoğunluğunun
düzenlenmesi

ekspektorasyon
un (balgamın
atılabilmesi)

kolaylaştırılması
gereken

durumlarda,
bronkopulmone

r (bronş ve
akciğer)

hastalıklarda,
bronşiyal
sekresyon

(solunum yolu
salgısı)

bozukluklarının
tedavisinde

kullanılır. 

Erişkinlerde
günde 1 veya 2

kez 1 ampul
önerilir.  

B

Çocuklarda
2 eşit dozda
toplam 15-

30
mg/kg/gün

önerilir .

ASETİLSİSTEİN
MUCOLATOR

150 ML
ŞURUP

R05CB01-Solunum
Sistemi » Soğuk Algınlığı

ve Öksürük
İlaçları » Öksürük

Önleyici Hariç
Ekspektoranlar » Mukoli

tikler (Balgam
Söktürücü

İlaçlar) » Asetilsistein

Yoğun kıvamlı
balgamın
atılması,

azaltılması ve
ekspektorasyon

un
kolaylaştırılması

gereken
durumlarda,

bronkopulmone
r hastalıklarda

endikedir.

600 mg/15
mL/gün B

0-2 yaş: 200
mg/5

mL/gün
2-7 yaş: 400

mg/10
mL/gün

7 yaş üzeri:
600 mg/15

mL/gün

TİYOKOLSİKOZİ
D

MUSCORIL 4
MG 2 ML 6

AMPÜL

M03BX05-Kas İskelet
Sistemi > Merkezi Kas

Gevşeticiler > Tiyokolşik
osid

Kas-iskelet
sistemi ile ilişkili
akut ağrılı kas
spazmlarının
semptomatik
tedavisinde

kullanılır.

Günde 2 defa 1
ampul (4 mg) kas

içine enjekte
edilerek kullanılır.
Tedavi süresi 3-5

gündür.

X

15 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanımı

önerilmeme
ktedir.

Dekstroz
(glukoz) anhidr

MX %30
DEKSTROZ

SUDAKI 500
ML SOL (MX)

D05BA03 - Parenteral
Beslenme Çözeltileri

Dehidratasyon,
karaciğerdeki
depo glikojen

eksikliğine bağlı
aşırı sıvı kaybına

bağlı gelişen
aşırı katabolik
durumlar, kısıtlı

besin ve su
alımı, diyare,

kusma ya da tuz
diürezine bağlı
aşırı sıvı kaybı

durumları.
Parenteral
beslenme

rejimlerinde

Uygulanacak doz
ve infüzyon hızı

hastanın yaşına,
ağırlığına, klinik

ve biyolojik
durumuna,
laboratuvar

değerlerine ve
birlikte

uygulanan
tedaviye göre

hekim tarafından
ayarlanır.

C

Uygulanac
ak doz ve
infüzyon

hızı,
erişkinlerdek

i gibi
hastanın

ağırlığına,
klinik ve
biyolojik

durumuna
ve birlikte

uygulanan
tedaviye

göre hekim
tarafından
ayarlanır.
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kalori sağlamak
amacıyla.
Aşağıdaki
parenteral
beslenme
gereken

durumlarda,
azot kaybını

önlemek ya da
negatif azot

dengesini
düzeltmek için

uygun ir protein
(azot)

kaynağıyla
birlikte kullanılır:

- Ameliyat
öncesi ve

ameliyat sonrası
dönemlerde ya

da ağır
karaciğer,

böbrek, kalp ve
mide-bağırsak
hastalıklarında

olduğu gibi
ağızdan besin
ve su alımının

kısıtlandığı
durumlar.

Proteinlerin
mide-bağırsak

sisteminden
emiliminin
bozulduğu
durumlar.

- Proteinlere
metabolik

gereksinimin ileri
derecede

arttığı yanıklar
vb gibi

durumlar.
İnsüline bağlı
veya bağlı
olmayan

hipoglisemi
durumlarında
(Yeni doğan
bebek ve süt
çocuklarının

akut
semptomatik

hipoglisemilerin
de kan glukoz
düzeylerinin

normale
yükseltilmesi

dahil).

Dekstroz
monohidrat

MX %30
DEKSTROZ

SUDAKI 500
ML SOL.

B05BA03

Yüksek
konsantrasyond

aki dekstroz
çözeltilerinin
intravenöz

yoldan
uygulanmasıyla
vücuda su ve
kalori sağlanır.

Uygulanacak doz
ve infüzyon hızı

hastanın yaşına,
ağırlığına, klinik

ve biyolojik
durumuna,
laboratuvar

değerlerine ve
birlikte

C

Uygulanac
ak doz ve
infüzyon

hızı,
erişkinlerdek

i gibi
hastanın

ağırlığına,
klinik ve
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Bu çözeltiler
hastanın klinik

durumuna göre
diürezi uyarabilir

uygulanan
tedaviye göre

hekim tarafından
ayarlanır..

biyolojik
durumuna
ve birlikte

uygulanan
tedaviye

göre hekim
tarafından
ayarlanır.

Dekstroz
(glukoz)

monohidrat
 + Sodyum

klorür

MX %5
DEKSTROZ+
%0.45 NaCl
1000 ML SOL

B05BB02 - Elektrolit
Dengesini Etkileyen

Çözeltiler

Kusma, ishal,
renal hastalıklar
ve diüretiklerin
aşırı kullanımı

gibi sodyum ve
klor kaybının, su

kaybından
daha az
olduğu,

dehidratasyon
durumlarının

tedavisinde sıvı,
elektrolit ve

karbonhidrat
kaynağı olarak
kullanılır.Ameliy

at öncesi ve
sonrası

bakımında,
ekstraselüler sıvı

kayıplarını
karşılayarak

böbrek
fonksiyonlarını
başlatabilecek

ilk hidrasyon
sıvısı olarak

kullanılır.Bunların
yanında kan

transfüzyonu ile
birlikte ayrıca
sıvı verilmesi

istenen
hastalarda
tercih edilir

Uygulanacak doz
ve infüzyon hızı

hastanın yaşına,
ağırlığına, klinik

ve biyolojik
durumuna (asit-
baz dengesine)

ve birlikte
uygulanan

tedaviye göre
hekim tarafından
ayarlanır.Genel
olarak doktor

tarafından başka
türlü

önerilmediyse
erişkin, adölesan
ve yaşlılarda 24

saatte 500 - 3000
ml, bebek ve

çocuklarda ise 24
saatte 20-100

ml/kg dozunda
önerilir..

C

Uygulanac
ak doz ve

infüzyon hızı
hastanın
yaşına,

ağırlığına,
klinik ve
biyolojik

durumuna
(asit-baz

dengesine)
ve birlikte

uygulanan
tedaviye

göre hekim
tarafından
ayarlanır.

Bu
popülasyon

da genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir ve

bu doz
vücut

ağırlığına
göre

aşağıdaki
şekilde

ayarlanır:
0-10 kg: 100
ml/kg/gün
10-20 kg:

1000 ml + 10
kg üzeri her
kilo için 50

ml/gün
> 20 kg:

1500 ml + 20
kg üzeri her
kilo için 20

ml/gün

Dekstroz
(glukoz)

monohidrat
 + Sodyum

klorür

MX %5
DEKSTROZ+
%0.45 NaCl
1000 ML SOL

(SETLI
TORBA)-
KOÇAK

B05BB02 - Elektrolit
Dengesini Etkileyen

Çözeltiler

Kusma, ishal,
renal hastalıklar
ve diüretiklerin
aşırı kullanımı

gibi sodyum ve
klor kaybının, su

kaybından
daha az
olduğu,

dehidratasyon
durumlarının

tedavisinde sıvı,
elektrolit ve

karbonhidrat
kaynağı olarak
kullanılır.Ameliy

Uygulanacak doz
ve infüzyon hızı

hastanın yaşına,
ağırlığına, klinik

ve biyolojik
durumuna (asit-
baz dengesine)

ve birlikte
uygulanan

tedaviye göre
hekim tarafından
ayarlanır.Genel
olarak doktor

tarafından başka
türlü

önerilmediyse

C

Uygulanac
ak doz ve

infüzyon hızı
hastanın
yaşına,

ağırlığına,
klinik ve
biyolojik

durumuna
(asit-baz

dengesine)
ve birlikte

uygulanan
tedaviye

göre hekim
tarafından
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at öncesi ve
sonrası

bakımında,
ekstraselüler sıvı

kayıplarını
karşılayarak

böbrek
fonksiyonlarını
başlatabilecek

ilk hidrasyon
sıvısı olarak

kullanılır.Bunların
yanında kan

transfüzyonu ile
birlikte ayrıca
sıvı verilmesi

istenen
hastalarda
tercih edilir

erişkin, adölesan
ve yaşlılarda 24

saatte 500 - 3000
ml, bebek ve

çocuklarda ise 24
saatte 20-100

ml/kg dozunda
önerilir..

ayarlanır.
Bu

popülasyon
da genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir ve

bu doz
vücut

ağırlığına
göre

aşağıdaki
şekilde

ayarlanır:
0-10 kg: 100
ml/kg/gün
10-20 kg:

1000 ml + 10
kg üzeri her
kilo için 50

ml/gün
> 20 kg:

1500 ml + 20
kg üzeri her
kilo için 20

ml/gün

Dekstran
 Sodyum klorür

MX
DEKSTRAN 40

IZOT.
SODY.KLORU

R 500 ML
(MX)

B05AA
KAN YERİNE

KULLANILANLAR VE
PLAZMA PROTEİN

FRAKSİYONU 
B05AA05

POLİFLEKS DEKSTRAN 40
İZOTONİK

Kapiler
dolaşımın

yavaşladığı
durumlar, 

Arter ve ven
dolaşımı

bozuklukları,
Damar cerrahisi

ve plastik
cerrahide, Açık

kalp
ameliyatlarında

İntravenöz
infüzyon şeklinde

kullanılır.
İnfüzyonun 

hızı ve
uygulanacak
doz, hastalığın

klinik seyrine göre
düzenlenir.

C

Uygulanac
ak doz ve
infüzyon

hızı, 
hastanın
ağırlığına

veya vücut
yüzey

alanına,
klinik ve
biyolojik

durumuna
ve birlikte

uygulanan
tedaviye

göre hekim
tarafından
ayarlanır.

Dekstroz

MX
DEKSTROZ

%10
 500 ML

SOL(PLFR-
PLFKS)

B05BA
PARENTERAL BESLENME

ÇÖZELTİLERİ 
B05BA03

%10 DEKSTROZ SUDAKİ
SOLÜSYONU

Parenteral
beslenme

gerektiğinde tek
başına

karbonhidrat
sağlamak için
Hipogliseminin
önlenmesinde
ve tedavisinde
Karbonhidrat
gereksinimi
yüksek olan
hastalarda

dehidrasyon
durumunda ve

su kaybı
durumunda

rehidrasyonda,
Geçimli tıbbi

ürünlerin
seyreltilmesinde

Uygulanacak
dozu ve infüzyon
hızı hastanın yaşı,

ağırlığı, 
klinik durumu
dahil olmak
üzere çeşitli
faktörlere

dayanılarak
ayarlanır.

C

İnfüzyon hızı
ve hacmi
hastanın
yaşına,
vücut

ağırlığına, 
klinik ve

metabolik
durumuna
ve birlikte

uygulanan
tedaviye

bağlıdır ve
pediyatrik
intravenöz
sıvı tedavisi
alanında
deneyimli
bir hekim

tarafından
belirlenmeli

dir.
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Dekstroz
monohidrat

MX
DEKSTROZ

%20 500 ML
B05BA03

Yüksek
konsantrasyond

aki dekstroz
çözeltilerinin
intravenöz

yoldan
uygulanmasıyla
vücuda su ve
kalori sağlanır.
Bu çözeltiler

hastanın klinik
durumuna göre
diürezi uyarabilir

Uygulanacak doz
ve infüzyon hızı

hastanın yaşına,
ağırlığına, klinik

ve biyolojik
durumuna,
laboratuvar

değerlerine ve
birlikte

uygulanan
tedaviye göre

hekim tarafından
ayarlanır..

C
Uygulanac
ak doz ve
infüzyon

hızı,
erişkinlerdek

i gibi
hastanın

ağırlığına,
klinik ve
biyolojik

durumuna
ve birlikte

uygulanan
tedaviye

göre hekim
tarafından
ayarlanır.

Dekstroz
monohidrat 

MX
DEKSTROZ
%5 100 ML

SOL. 

B05BA03 - INTRAVENÖZ
ÇÖZELTİLER/

PARENTERAL BESLENME
ÇÖZELTİLERİ

%5 DEKSTROZ
SUDAKİ

ÇÖZELTİSİ
karbonhidrat ve

sıvı eksikliğinin
tedavisinde
endikedir.

%5 DEKSTROZ
SUDAKİ

ÇÖZELTİSİ
parenteral

uygulamalarda
geçimli olduğu

ilaçları
seyreltmek için

de kullanılır.

Erişkin, adölesan
ve yaşlılarda 24
saatte 500-3000

ml'dir..

C

genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir ve

bu doz
vücut

ağırlığına
göre

değişmekte
dir. 

Dekstroz
monohidrat 

MX
DEKSTROZ

%5 1000 ML
SOL. 

B05BA03 - INTRAVENÖZ
ÇÖZELTİLER/

PARENTERAL BESLENME
ÇÖZELTİLERİ

%5 DEKSTROZ
SUDAKİ

ÇÖZELTİSİ
karbonhidrat ve

sıvı eksikliğinin
tedavisinde
endikedir.%5

DEKSTROZ
SUDAKİ

ÇÖZELTİSİ
parenteral

uygulamalarda
geçimli olduğu

ilaçları
seyreltmek için
de kullanılır.%5

DEKSTROZ
SUDAKİ

ÇÖZELTİSİ
parenteral

uygulamalarda
geçimli olduğu

ilaçları
seyreltmek için

de kullanılır.

Erişkin, adölesan
ve yaşlılarda 24
saatte 500-3000

ml'dir.

C

genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir ve

bu doz
vücut

ağırlığına
göre

değişmekte
dir. 

Dekstroz
monohidrat 

MX
DEKSTROZ
%5 500 ML

SOL

B05BA03 - INTRAVENÖZ
ÇÖZELTİLER/

PARENTERAL BESLENME
ÇÖZELTİLERİ

%5 DEKSTROZ
SUDAKİ

ÇÖZELTİSİ
karbonhidrat ve

sıvı eksikliğinin
tedavisinde
endikedir.%5

DEKSTROZ
SUDAKİ

ÇÖZELTİSİ

Erişkin, adölesan
ve yaşlılarda 24
saatte 500-3000

ml'dir.

C

genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir ve

bu doz
vücut

ağırlığına
göre
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parenteral
uygulamalarda
geçimli olduğu

ilaçları
seyreltmek için
de kullanılır.%5

DEKSTROZ
SUDAKİ

ÇÖZELTİSİ
parenteral

uygulamalarda
geçimli olduğu

ilaçları
seyreltmek için

de kullanılır.

değişmekte
dir. 

Serum MX
DEKSTROZ%5
250 ML SOL

B05BA03 - Parenteral
Solüsyon ve Setler»Steril

ve apirojen

https://www.ilacprosp
ektusu.com/ilac/145/y
uzde-5-dekstroz-1000-
ml-solusyon-setli-setsiz

1) Organizmaya
parenteral

yoldan kalori
sağlanmasını
gerektiren,

durumlarda; a-
Ameliyatlardan
önce ve sonra

b- Ateşli
hallerde c-

Böbrek
bozukluğuna
bağlı düşük

yoğunlukta idrar
çıkaran

hastalarda 2)
Açlık, diyare,

kusma gibi sıvı
kayıplarının

yüksek olduğu
hallerde 3)

Sodyum klorür
veya diğer

elektrolitlerin 4)
Vücuttan

sodyum itrahını
arttırmada 5)
Doku proteini

katabolizmasını
ve karaciğer
glikojeninin
azalmasını
önlemek

maksadıyla. 6)
Açık bir damar

yolunun
bulunmasının

istendiği
hallerde ve

taşıyıcı solüsyon
olarak. 7) Kan
şeker seviyesi

10-15 mmol/lt'ye
düştükten sonra

%5 dekstroz
solüsyonu,
Diabetik

ketoasidoz'da
vücudun keton
cisimlerinden
temizlenene

kadar
hipoglisemiye

%5 Dekstroz
solüsyonu,
intravenöz

uygulanıma
yönelik steril,
apirojen bir

çözeltidir. İçinde
bakteriyostatik

veya antimikrobik
madde ya da

eklenmiş
herhangi bir

tampon sistemi
yoktur. % 5

dekstroz
solüsyonları

izotonik olup,
düşük bir pHya
sahiptirler, lokal

damar,
irritasyonuna

sebebiyet
vermemek için

alternatif periferik
venler

kullanılmalıdır.
Fizyolojik

fonksiyonlar ve
vücut

temperatürünün
sabit kalabilmesi
için günlük enerji
ihtiyacı Erkek için
1.600 kcal, Kadın

için 1.300
kcal'den ibarettir.

Enerji ihtiyacı
hamilelik,
emzirme,

büyüme çağ,
kötü beslenme,

vakaları, travma,
yanık ve sebepsiz
durumlarda hayli

yükesktir. En
uygun enerji

kaynğı
karbonhidratlar

olup, bunların her
gramı 4.2 cal

enerji, verir. %5
Dekstroz

çözeltisinin 1 lt'de

C  
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sebep olmadan
insulin

verilmesini
mümkün kılar .

200 calori vardır.
Dekstroz'un
vücuttaki

maksimum
tüketim hızı 500-

800
mg/kg/saat'ten
ibaret olup 800

mg/kg hızla
verildiğinde %

95'e yakın vücut
tarafından

tutulmakta %5'lik
kısmı böbrek

eşiğini aştığından
glikozüriye sebep

olarak idrar
yoluyla dışarı

atılmakta. Aynı
etkiyi hızla verilen

çözeltilerde
göstermektedir.
Dekstroz normal
kişilerde saatte
0.5g/kg hızında

verildiğinde
glikozüri

oluşturmaz.
Yukarıdaki

bilgilerin ışığı
altında doz

hastanın
durumuna göre

hekim tarafından
ayarlanır.

Dekstroz +
Dibazik

Potasyum
Fosfat +

Potasyum
Klorur +

Sodyum Asetat
Trihidrat +

Sodyum Klorur

MX ISOLYT M
DEKSTROZ%5
500 ML SOL

B05BB02 - Kan ve Kan
Yapıcı Organlar » Kan

ve Perfüzyon
Solüsyonları » Damar

İçine Enjekte Edilenler »
Elektrolit Dengesini
Etkileyen Serumlar »
Karbonhidratlar ile

Elektrolitler

Organizmadaki
normal elektrolit

dengelerini
bozmadan

ekstraselüler su
ve elektrolit
eksikliklerini

karşılar. Başlıca
şu

endikasyonlard
a kullanılır:

Toplam dozu
vücudun su

gereksinimine
göre hesaplanır.
24 saatte, vücut

yüzeyinin her
metrekaresi için
1300 ml Isolyte®
M Solüsyonu, su
ve elektrolitlerin
minimum idame

gereksinimini
karşılar. Aşırı
gereksinim

durumlarında
doz, 24 saatte,

metrekare başına
3000 ml'ye

yükseltilebilir.
Vücut alanının
her metrekaresi
için saatte 120-

240 ml verilir.
Örneğin 75 kiloluk

bir hasta için
uygulama hızı

saatte 210 ml'dir.

C  
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Kalsiyum Klorur
+ Magnezyum

Klorur +
Potasyum

Klorur +
Sodyum Asetat

Trihidrat +
Sodyum Klorur

+ Sodyum
Sitrat Dihidrat

MX ISOLYTE
1000ML 

B05BB02 - Kan ve Kan
Yapıcı Organlar » Kan

ve Perfüzyon
Solüsyonları » Diğer

Damara Enjekte Edilen
Solüsyonlar » Elektrolit
Solüsyonları » Elektrolit

Solüsyon
Kombinasyonları

ISOLYTE su ve
elektrolit

kayıplarının
tedavisinde
endikedir.
Özellikle

ameliyatlı
hastalarda,
akut diyareli

çocuklarda ve
diyabet

asidozunda
görülen

dehidratasyon,
elektrolit

dengesizliği
(özellikle

hipopotasemi)
ve asidoz
şeklindeki

komplikasyonlar
ın önlenme ve

tedavisinde
tercih edilir

Genel olarak
ameliyatlı

hastalarda her 2-
3 saatte bir litre

hesabıyla 24
saatte 3 litre

kadar kullanılır.

C

Akut diyareli
çocuklarda,

diyabetik
veya renal

asidoz
durumunda

ve akut
enfeksiyonl
ara bağlı

dehidratasy
onda

günlük doz
50-150

ml/kg'dır.

Magnezyum
klorür

heksahidrat
Potasyum

klorür
Sodyum asetat

trihidrat
Sodyum klorür
Kalsiyum klorür

dihidrat
Sodyum sitrat

dihidrat

MX ISOLYTE
500 ML SOL

(SETLI
TORBA) 

B05BB02 - Elektrolitler

su ve elektrolit
kayıplarının
tedavisinde
endikedir.
Özellikle

ameliyatlı
hastalarda,
akut diyareli

çocuklarda ve
diyabet

asidozunda
görülen

dehidratasyon,
elektrolit

dengesizliği
(özellikle

hipopotasemi)
ve asidoz
şeklindeki

komplikasyonlar
ın önlenme ve

tedavisinde
tercih edilir.

Uygulanacak doz
her hasta için

hekimi
tarafından;

hastanın yaşı,
vücut ağırlığı,

klinik durumu ve
özellikle hastanın

hidrasyon
durumuna

dayanılarak
belirlenmelidir.

Tedavi sırasında
serum elektrolit

konsantrasyonları
dikkatle

izlenmelidir..
Genel olarak

ameliyatlı
hastalarda her 2-

3 saatte bir
litrehesabıyla 24

saatte 3 litre
kadar kullanılır.

Akut diyareli
çocuklarda,

diyabetik veya
renal asidoz

durumunda ve
akut

enfeksiyonlara
bağlı

dehidratasyonda
günlük doz 50-
150 ml/kg'dır.

C

Uygulanac
ak doz ve
infüzyon

hızı,
erişkinlerdek

i gibi
hastanın

ağırlığına,
klinik ve
biyolojik

durumuna
ve birlikte

uygulanan
tedaviye

göre hekim
tarafından
ayarlanır.

Bu
popülasyon

da genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir.
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Dekstroz
monohidrat

%5,
potasyum

klorür %0.15,
Sodyum asetat
trihidrat %0.28,
Sodyum klorür

%0.09

MX ISOLYTE
M DEKSTROZ
%5 1.000 ML

SOL (SETLI
TORBA)

B05BB02 -
Karbonhidratlı Elektrolit

Çözeltiler

Vücudun susuz
ve tuzsuz
kalması

(dehidratasyon)
durumunun
tedavisinde

Genelde
erişkinlerde vücut

yüzeyinin her
metrekaresi için

24 saatte 1300 ml
kullanılır.

C  

Magnezyum
klorür

heksahidrat
%0.031,

Potasyum
klorür %0.13,

Sodyum laktat
%0.26,

Potasyum
fosfat, dibazik

%0,026,
dekstroz
%glukoz)

monohidrat %5 

MX ISOLYT-P
(IZOPLEN)

500ML

B05BB02 -
Karbonhidratlı Elektrolit

Çözeltiler

Özellikle bebek
ve küçük

çocuklarda
günlük sıvı-

elektrolit
dengesinin

idamesinde, ani
başlayan ishalli
çocuklardaki
sıvı ve diğer

kayıpların yerine
konmasında ve

erişkinlerdeki
aşırı sıvı

kayıplarını ya
da şeker

hastalığına
bağlı bazı
durumların

önlenmesi ve
tedavisinde
tercih edilir.

Genelde
erişkinlerde vücut

yüzeyinin her
metrekaresi için
24 saatte 1300

ml, minimum sıvı
ve elektrolit

gereksinimini
karşılar. Aşırı
gereksinim

durumlarında
doz, metrekare

başına 24 saatte
3000

ml'yeyükseltilebilir
.

Erişkinlerde
normal sıvı

kayıpları sırasında
potasyum

gereksinimini
karşılamada

günlük 40 mEq/l
potasyum yeterli

olur. İnfüzyon
hızları potasyum

için saatte 10
mEq ve günde

120 mEq'ı
geçmemelidir.

C

Bu
popülasyon

da genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir.

Her 100 ml
çözeltide
 Sodyum

asetat trihidrat
0.64 g

Sodyum klorür
0.50 g

Potasyum
klorür 0.075 g
Sodyum sitrat

dihidrat0.075 g
Kalsiyum klorür
dihidrat 0.035

g
Magnezyum

klorür
hekzahidrat

0.031 g

MX IZOLEN
(ISOLYT)

(IZOLEKS)100
0 ML SOL.

B05BB02

 su ve elektrolit
kayıplarının
tedavisinde
endikedir.

Genel olarak
ameliyatlı

hastalarda her 2-
3 saatte bir litre

hesabıyla 24
saatte 3 litre

kadar kullanılır.
Akut diyareli
çocuklarda,

diyabetik veya
renal asidoz

durumunda ve
akut

enfeksiyonlara
bağlı

dehidratasyonda
günlük doz 50-
150 ml/kg'dır.

C

Bu
popülasyon

da genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir.

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 187 / 279



Her 100 ml
çözeltide:

Magnezyum
klorür

hekzahidrat
0,030 g

Sodyum asetat
trihidrat 0,37 g

Potasyum
klorür 0,037 g
Sodyum klorür

0,53 g
Sodyum

glukonat 0,5 g
Monobazik
potasyum

fosfat 0,00082
g

Dibazik
sodyum fosfat
heptahidrat

0,012 g

MX IZOLEN-S
1000CC SETLİ

(MX)
B05XA30

 organizmadaki
normal elektrolit

dengelerini
bozmadan,

ekstrasellüler su
ve elektrolit
eksikliklerini

karşılar.

Genelde
erişkinlerde vücut

yüzeyinin her
metrekaresi için
24 saatte 1300

ml, minimum sıvı
ve elektrolit

gereksinimini
karşılar. Aşırı
gereksinim

durumlarında
doz, metrekare

başına 24 saatte
3000 ml'ye

yükseltilebilir.

C

Bu
popülasyon

da genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir.

 Her 100 ml
çözelti:

Dekstroz
monohidrat

3.33 g, Sodyum
klorür 0.3 g.

MX IZOMIX
1/3 500 ML

I.V. INF (MX)
B05BB02

Terleme, kusma
ve mide

aspirasyonu gibi
nedenlerle,

klorür kaybının
sodyum

kaybına eşit ya
da daha fazla

olduğu
durumlar

Kan
transfüzyonu ile
birlikte ayrıca
sıvı verilmek

istenen hastalar.
Ameliyat öncesi

ve sonrası
bakımında,

ekstraselüler sıvı
kayıplarının
karşılanarak

böbrek
işlevlerinin

başlatılmasında
ilk hidrasyon

çözeltisi olarak.

Genel olarak
doktor tarafından

başka türlü
önerilmediyse

erişkin, adölesan
ve yaşlılarda 24
saatte 500-3000

ml, bebek ve
çocuklarda ise 24

saatte 20-100
ml/kg dozunda

önerilir.

C

Bu
popülasyon

da genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir ve

bu doz
vücut

ağırlığına
göre

aşağıdaki
şekilde

ayarlanır:
0-10 kg: 100
ml/kg/gün
10-20 kg:

1000 ml + 10
kg üzeri her
kilo için 50

ml/gün
>20 kg:

1500 ml + 20
kg üzeri her
kilo için 20

ml/gün

Her 100 ml
çözelti 0.9 g

sodyum klorür
içerir.

MX
IZOTONIK
3000ML

(BIOFLEKS)
(MX)

B05CB01

gözler dahil
olmak üzere

vücut yüzeyi ve
boşluklarının

temizlenmesi ve
irigasyonunda
topikal olarak

kullanılır.

Uygulanacak doz
ve uygulama

sıklığı her hasta
için hekimi
tarafından
irigasyon

uygulanacak
alanın

büyüklüğüne ve
yapılacak

girişime göre
belirlenmelidir.

C

Bu
popülasyon
da güvenilir

ve etkili
kullanımı

gösterilme
miştir.
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Her 100 ml
çözelti 0.9 g

sodyum klorür
içerir.

MX
IZOTONIK

500 ML SOL.
B05XA03

İzotonik
ekstraselüler

dehidratasyonu
n tedavisinde

Sodyum
kayıplarının
tedavisinde
Parenteral

uygulamalarda
geçimli olduğu

ilaçların
seyreltici

çözeltisi olarak

Uygulanacak doz
uygulama hızı ve
süresi; hastanın

yaşı, vücut
ağırlığı, klinik
durumu, eş

zamanlı tedavi
ve özellikle
hastanın
hidrasyon
durumu,

tedaviye verilen
klinik ve

labotaruvar
cevabına

dayanılarak
bireyselleştirilmeli

dir.

C

Bu
popülasyon

da genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir.

 Her 100 ml
çözelti 5 g
dekstroz

monohidrat
içerir.

MX
KEMOTERAPI

%5
DEKSTROZ

500 ML SOL
(PP) (POLI

SETSIZ)

B05BA03

karbonhidrat ve
sıvı eksikliğinin
tedavisinde
endikedir.
parenteral

uygulamalarda
geçimli olduğu

ilaçları
seyreltmek için

de kullanılır.

Uygulama sıklığı
ve doz, hastanın
klinik durumuna

göre hekim
tarafından
ayarlanır.

C

Bu
popülasyon

da genel
olarak 24
saatte 20-
100 ml/kg
dozunda
önerilir ve

bu doz
vücut

ağırlığına
göre

aşağıdaki
şekilde

ayarlanır:
0-10 kg: 100
ml/kg/gün
10-20 kg:

1000 ml + 10
kg üzeri her
kilo için 50

ml/gün
>20 kg:

1500 ml + 20
kg üzeri her
kilo için 20

ml/gün

sodyum klorür

MX
KEMOTERAPI

IZOTONIK
500 ML SOL.

(PP)
(POLİFLEX)

B05XA03

İzotonik
ekstraselüler

dehidratasyonu
n tedavisinde

Sodyum
kayıplarının
tedavisinde
Parenteral

uygulamalarda
geçimli olduğu

ilaçların
seyreltici

çözeltisi olarak

adölesan ve
yaşlılarda 24

saatte 500 - 3000
ml, bebek ve

çocuklarda ise 24
saatte 20-100

ml/kg dozunda
önerilir

Tüm
Gebelik

Süresince
C

 

sodyum klorür MX
KEMOTERAPİ

IZOTONIK
SODYUM

KLORUR 250
ML SOL (POLI

SETSIZ
TORBA)- PP

B05XA03 İzotonik
ekstraselüler

dehidratasyonu
n tedavisinde

Sodyum
kayıplarının
tedavisinde
Parenteral

uygulamalarda
geçimli olduğu

adölesan ve
yaşlılarda 24

saatte 500 - 3000
ml, bebek ve

çocuklarda ise 24
saatte 20-100

ml/kg dozunda
önerilir

Tüm
Gebelik

Süresince
C
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ilaçların
seyreltici

çözeltisi olarak

Her 100 mL
çözelti

Sodyum laktat
0.31 g

Sodyum klorür
0.60 g

Potasyum
klorür 0.03 g

Kalsiyum klorür
0.02 g

MX LAKTATLI
RINGER 1.000

ML SOL
( SETLI

TORBA)

B05BB01

Ekstraselüler sıvı
hacmi ve
elektrolit

dengesinin
düzeltilmesi ya
da ekstraselüler
sıvı kayıplarının
replasmanı için

izotonik
konsantrasyond

a elektrolit
tedavisinin

yeterli olduğu
durumlarda.
Hipovolemi

veya
hipotansiyon

vakalarında kısa
süreli hacim
replasmanı

tedavisinde (tek
başına veya

kolloid bir
çözeltiyle
birlikte).
Asit-baz

dengesinin
düzenlenmesi

ya da
idamesinde

ve/veya hafif-
orta şiddette

metabolik
asidozun

tedavisinde
(laktik asidoz

hariç).

Genel olarak
erişkinlerde

günde 500-3.000
Ml.Erişkinlerde
uygulama hızı

genellikle günde
vücut ağırlığının

her bir kg'ı başına
40 mL'dir.

C

1 aydan
büyük

bebeklerde
6-8

mL/kg/saat
1-2 yaş arası
çocuklarda

4-6
mL/kg/saat
2 yaşından

büyük
çocuklarda

2-4
mL/kg/saat

Her 100 mL
çözelti

Sodyum laktat
0.31 g

Sodyum klorür
0.60 g

Potasyum
klorür 0.03 g

Kalsiyum klorür
0.02 g

MX LAKTATLI
RINGER 500

ML SOL
SETSIZ

B05BB01 Ekstraselüler sıvı
hacmi ve
elektrolit

dengesinin
düzeltilmesi ya
da ekstraselüler
sıvı kayıplarının
replasmanı için

izotonik
konsantrasyond

a elektrolit
tedavisinin

yeterli olduğu
durumlarda.
Hipovolemi

veya
hipotansiyon

vakalarında kısa
süreli hacim
replasmanı

tedavisinde (tek
başına veya

kolloid bir
çözeltiyle
birlikte).
Asit-baz

dengesinin
düzenlenmesi

Genel olarak
erişkinlerde

günde 500-3.000
Ml.Erişkinlerde
uygulama hızı

genellikle günde
vücut ağırlığının

her bir kg'ı başına
40 mL'dir.

C 1 aydan
büyük

bebeklerde
6-8

mL/kg/saat
1-2 yaş arası
çocuklarda

4-6
mL/kg/saat
2 yaşından

büyük
çocuklarda

2-4
mL/kg/saat
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ya da
idamesinde

ve/veya hafif-
orta şiddette

metabolik
asidozun

tedavisinde
(laktik asidoz

hariç).

Her 100 mL
çözelti

Sodyum laktat
0.31 g

Sodyum klorür
0.60 g

Potasyum
klorür 0.03 g

Kalsiyum klorür
0.02 g

MX LAKTATLI
RINGER 500

ML SOL.
B05BB01

Ekstraselüler sıvı
hacmi ve
elektrolit

dengesinin
düzeltilmesi ya
da ekstraselüler
sıvı kayıplarının
replasmanı için

izotonik
konsantrasyond

a elektrolit
tedavisinin

yeterli olduğu
durumlarda.
Hipovolemi

veya
hipotansiyon

vakalarında kısa
süreli hacim
replasmanı

tedavisinde (tek
başına veya

kolloid bir
çözeltiyle
birlikte).
Asit-baz

dengesinin
düzenlenmesi

ya da
idamesinde

ve/veya hafif-
orta şiddette

metabolik
asidozun

tedavisinde
(laktik asidoz

hariç).

Genel olarak
erişkinlerde

günde 500-3.000
Ml.Erişkinlerde
uygulama hızı

genellikle günde
vücut ağırlığının

her bir kg'ı başına
40 mL'dir.

C

1 aydan
büyük

bebeklerde
6-8

mL/kg/saat
1-2 yaş arası
çocuklarda

4-6
mL/kg/saat
2 yaşından

büyük
çocuklarda

2-4
mL/kg/saat

Her 100 ml
çözelti 20 g

mannitol içerir.

MX
MANNITOL
%20 100 ML
SOL (SETSIZ

TORBA)

B05BC01 Kafa içi basıncı
ve beyin
kitlesinin

azaltılmasında,
Artmış göz içi

basıncının
azaltılmasında,İ

drar çıkışının
arttırılmasında,A

şağıdaki
sebeplere bağlı
iskemi sonucu

oligüriyi
önlemek için.

Erişkin ve
adölesanlarda

doz 24 saatte 250
ml ile 1000 ml

arasında değişir.

C 12 yaş altı
çocuklarda
etkinlik ve
emniyeti

gösterilme
miştir.

12 yaş üzeri
çocuklarda
uygulanac
ak doz ve
infüzyon

hızı,
erişkinlerdek

i gibi
hastanın

ağırlığına,
klinik ve
biyolojik

durumuna
ve birlikte

uygulanan
tedaviye
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göre hekim
tarafından
ayarlanır.

Her 100 ml
çözelti 5 g

mannitol içerir.

MX
MANNİTOL

%5
IRIGASYON

3000ML SETLI

B05CX04
ürolojik irigasyon

amacıyla
kullanılır.

Uygulanacak doz
ve uygulama

sıklığı her hasta
için hekimi
tarafından
irigasyon

uygulanacak
alanın

büyüklüğüne ve
yapılacak

girişime göre
belirlenmelidir.

C

Bu
popülasyon

a özel
gerçekleştiril

en bir
çalışma

bulunmadığ
ından, bu

hasta grubu
için özel bir

dozaj
önerisi

bulunmam
aktadır.

Her 100 mL
çözelti:

Sodyum klorür
0.86 g

Potasyum
klorür 0.030 g

Kalsiyum klorür
0.033 g

MX RINGER
1000 ML SOL B05BB01

Ekstraselüler sıvı
kayıplarının

yerine
konulmasında

İzotonik
dehidratasyon

tedavisinde
bozulmuş
sodyum,

potasyum,
kalsiyum ve

klorür
dengesinin

düzenlenmesind
e

Erişkin, adölesan
ve yaşlılarda 24
saatte 500-3000

Ml

C

Bebek ve
çocuklarda

24 saatte
20-100
mL/kg

Her 100 ml
çözelti 3,0 g

Sodyum klorür
içerir.

MX SODYUM
KLORUR %3

150 ML

B05XA03 Sıvı-elektrolit
kayıplarının

sodyum
içermeyen
çözeltilerle

tedavi
edilmesine bağlı
hiponatremi ve

hipokloremi
durumlarında.

Sık lavman
uygulanmasına

ya da
transüretral

prostat
rezeksiyonu

operasyonlarınd
a kullanılan

irigasyon
sıvılarının açılan

venöz
sinüslerden
dolaşıma

katılmalarına
bağlı aşırı su
alınması ve
buna bağlı

vücut suyunun
aşırı dilüsyonu
durumunda.
Aşırı terleme,

kusma, diyare
ve diğer

nedenlere bağlı
ciddi tuz

kayıplarının acil

Hipertonik
sodyum klorür

çözeltileri saatte
100 ml'yi

aşmayacak
şekilde

uygulanmalıdır.

C Çocuklarda
kullanımıyla

ilgili bilgi
bulunmam

aktadır.
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tedavisinde
endikedir.

Teofilin 200 mg
MX TEOBAG-
200 100 ML

SOL
R03DA04

Astım
belirtilerinin
tedavi ve

önlenmesinde.
Kronik bronşit ve

amfizemde
görülen, geri
dönüşümlü

bronkospazm
belirtilerinin

tedavisinde ve
önlenmesinde.

 Teofilin anhidrin
başlangıç dozu

16 mg/kg/24 saat
ya da 400 mg/24

saat'tir.
Hangisinde

uygulanacak doz
daha az ise, o

tercih edilmelidir.
6-8 saat

aralıklarla
bölünerek
uygulanır.

Belirtilen doz,
hasta tolere

edebildiği sürece
ya da maksimum
doza ulaşılıncaya
kadar, 3 günlük

aralıklarla,
başlangıç

dozunun %25'i
kadar artırılabilir.

C

Preparat, 6
aylıktan
küçük

bebeklerde
,

metabolizm
asındaki
önemli

farklılıklar
nedeniyle
ancak çok
gerekliyse

kullanılmalıd
ır.

FENİLEFRİN
HİDROKLORÜR 

MYDFRİN
%2.5 STERİL

GÖZ
DAMLASI 

S01FB01-Duyu
Organları » Göze

Uygulanan
İlaçlar » MİDRİYATİKLER
+SİKLOPLEJİKLER » Anti

glokom hariç
Sempatomimetik
İlaçlar » Fenilefrin

Özellikle göz
iltihaplarında
teşhis veya

tedavi
amacıyla göz

bebeği
büyümesini

sağlamak için
kullanılır.

  C  

NATEGLİNİD 
NAGLID 120

MG 84
TABLET

A10BX03-Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma > Oral
Antidiyabetik

İlaçlar > Nateglinid

Hiperglisemisi
diyet ve

egzersizle
yeterince

kontrol
edilemeyen ve

diğer
antidiyabetik

ajanlarla kronik
tedavi

görmemiş tip 2
diyabet (insüline

bağımlı
olmayan
diabetes

mellitus, NIDDM)
hastalarında
kan glukoz

düzeyini
azaltmak
amacıyla

monoterapi
olarak

endikedir.

Ana
yemeklerden

önce 120 mg’dır
(3 kez/gün).

C
Pediyatrik
hastalarda
önerilmez.

NALOXENE
HCL

NALOKSON
HCL AMPUL

V03AB15 Doğal ve
sentetik opioid

peptidler,
propoksifen,

nalbufin,
pentazosin ve
butorfanol gibi

parsiyel
agonistler de

SF yada %5
dextroz ile

karıştırılıp 1-5
ampul (0.4-2mg)
yavaş infüzyon
şeklinde verilir.

C Çocuklarda
0.01mg/kg
dozunda
uygulanır.
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dahil opioidlerin
neden olduğu

solunum
depresyonunu
da kapsayan

morfin etkilerinin
antagonize
edilmesinde

endikedir. Akut
opioid toksisite
tanısında da

endikedir. 

BESLENME
SOLÜSYONU

NEFRASIN
AMINO ASIT

I.V.
İNFÜZYON

SOLÜSYONU
500 ML 

B05BA01-Kan ve Kan
Yapıcı Organlar >  Kan

ve Perfüzyon
Solüsyonları >  Damar

İçine Enjekte
Edilenler > Beslenme
Serumu >  Amino Asit

Kronik böbrek
yetmezliğinde,o
ral beslenmenin

mümkün
olmadığı

durumlarda
yetersiz protein
metabolizması
durumlarında,d

üşük proteinli
diyetle

düzelmeyen
negatif azot
dengesine

sahip
hastalarda ve

diyaliz
nedeniyle

oluşan
aminoasit

kayıplarının
yerine

konmasında
endikedir.

  C  

NEOSTİGMİN
METİL SÜLFAT 

NEOSTİGMİN
E AMPUL

N07AA01- Sinir
Sistemi > Parasempato
mimetikler > Neostigmi

n metil sulfat 

Miyasteniya
Gravis, Paralitik
ileus, Ameliyat

sonrası idrar
tutulmaları,
Perigferik
damar

bozukluğu ve
tıkanıklığı,

Barsak atonisi,
Hemipleji ve
Monopleji

durumlarında
endikedir. 

Toplam günlük
doz genellikle 5-

20 mg’dır.
C

Vücut
ağırlığının
her bir kg’ı
için 0.01 ile
0.04 mg her
iki veya üç
saatte bir

kez.

Gabapentin

NEPITIN 600
mg 50
çentikli
tablet

N03AX12- Sinir
Sistemi > Antiepileptikle

r > Gabapentin

Epilepsi
Nöropatik ağrı

Tedaviye 300 mg
gabapentin ile

başlanır.
C

5 yaş ve
üzeri

hastalarda
gabapentin

in etkin
dozu üç

bölünmüş
doz

şeklinde
günde 25-

35
mg/kg’dır.
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Diazepam NERVIUM 5
mg 50 tablet

N05BA01-Sinir
Sistemi > Anksiyolitikler 

> Diazepam

• Anksiyetenin
(endişe, kaygı)

kısa süreli
tedavisinde, •
Alkolü bırakan

hastalarda
oluşan belirtiler

(huzursuzluk,
titreme, hayal

görme,
huzursuzluk-

taşkınlık.
hezeyan gibi

belirti gösteren
ani geçici bilinç

bozukluğu)  •
Kasların

gevşemesine
yardımcı olmak

ve kas
kasılmaları ile
serebral inme

için (beyni
etkileyen ve

hareket
sorunlarına ve
kas sertliğine

neden olan bir
koşul) • Havale

(nöbet) •
Titreme (ailevi

kaynaklı olabilir
bazen ise

nedeni belli
olmayabilir) •

Ağrılı kas
kasılmalarının

ilerleyici bir türü 

Anksiyolitik olarak
günde 2 veya 3
defa 5-30 mg

dozlarında
kullanılmalıdır.

D  

METRONİDAZO
L 

NIDAZOL 500
mg 20 tablet

P01AB01- Parazit ve
Böcek

İlaçları > Amibiyazis ve
Diğer Protozoa

İlaçları > Metronidazol

 Amebiyazis
Genitoüriner

trikomoniyazis
Non-spesifik

vajinit
Giardiyazis

Duyarlı
anaerobik

organizmalarla
oluşan medikal-

cerrahi
enfeksiyonlann

tedavisi

Günde 1.5 g 3
doza bölünerek

kullanılır. 

B (2. ve 3.
Trimesterd

e)

30-40
mg/kg/gün,

üç doza
bölünerek
kullanılır. 

PİRASETAM
NOOTROPIL

1 GR 12
AMPÜL

N06BX03-Sinir
Sistemi > Psikostimülan

İlaçlar > Pirasetam

 Psiko-organik
sendromların
hafıza kaybı,

dikkat
bozuklukları ve

sürücülük
kabiliyetini
yitirme gibi
tedaviyle

iyileşebilen
özelliklerinin

semptomatik
tedavisi,

Serebrovasküler
aksedanların ve

özellikle afazi
gibi sekellerinin

Günlük önerilen
doz; 2.4 g’dan-
4.8 g’a kadardır
ve günlük doz 2
veya 3 eşit doza

bölünerek
uygulanır.

C

8 yaş ve
üstü

çocuklarda
ve

ergenlerde,
günlük

önerilen doz
yaklaşık 3.2
g’dır ve 2
eşit doza
bölünerek
uygulanır.
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tedavisi , Şuur
bulanıklığı,

travmatik ya da
vasküler
komalar,

Vazomotor
veya ruhsal
kaynaklı baş
dönmelerinin

dışındaki vertigo
ve denge

bozukluklarının
tedavisi,
Alkolizm

tedavisinde;
dezentoksikasyo

n tedavisini
kısaltma

amacıyla,
Çocuklarda,
logopedikler
gibi uygun
önlemlerle

kombinasyon
halinde disleksi

tedavisi. 
PİRASETAM NOOTROPIL

800 MG 30
TABLET

N06BX03-Sinir
Sistemi > Psikostimülan

İlaçlar > Pirasetam

*Psiko-organik
sendromların
hafıza kaybı,

dikkat
bozuklukları ve

sürücülük
kabiliyetini
yitirme gibi
tedaviyle

iyileşebilen
özelliklerinin

semptomatik
tedavisi,

*Serebrovasküle
r aksedanların

ve özellikle afazi
gibi sekellerinin
tedavisi,  * Şuur

bulanıklığı,
travmatik ya da

vasküler
komalar,

*Vazomotor
veya ruhsal
kaynaklı baş
dönmelerinin

dışındaki vertigo
ve denge

bozukluklarının
tedavisi,
Alkolizm

tedavisinde;
dezentoksikasyo

n tedavisini
kısaltma

amacıyla,
Çocuklarda,
logopedikler
gibi uygun
önlemlerle

kombinasyon
halinde disleksi

Günlük önerilen
doz; 2.4 g’dan-
4.8 g’a kadardır
ve günlük doz 2
veya 3 eşit doza

bölünerek
uygulanır.

C 8 yaş ve
üstü

çocuklarda
ve

ergenlerde,
günlük

önerilen doz
yaklaşık 3.2
g’dır ve 2
eşit doza
bölünerek
uygulanır.
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tedavisi.

HALOPERİDOL
NORODOL
20 ml 2 mg

damla

N05AD01-Sinir
Sistemi > Antipsikotikler 

> Haloperidol

Yetişkinlerde:• Şi
zofreni

semptomlarının
tedavisinde ve

tekrarının
önlenmesinde

• Özellikle
paranoid olmak

üzere diğer
psikozlar • Mani

ve hipomani
• Organik beyin

hasarı ve
mental

retardasyonu
olan hastalarda
saldırganlık ve
hiperaktivite
gibi ruhsal ve

davranış
bozuklukları
• Orta ve

şiddetli
derecede
psikomotor
ajitasyon,

eksitasyon,
şiddet ve tehlike
içeren dürtüsel
davranışların

kısa süreli
tedavisinde ek
tedavi olarak

• İnatçı hıçkırık
• Yaşlılarda

ajitasyon
• Gilles de la

Tourette
sendromu ve
şiddetli tikler

Çocuklarda:• Hi
peraktivite ve

ajitasyonla ilişkili
davranış

bozuklukları
• Gilles de la

Tourette
sendromu

• Çocukluk
şizofrenisi

Başlangıç dozu
yetişkinlerde; 1.5
ile 5.0 mg (15-50

damla)
arasındadır.

C  

HALOPERİDOL NORODOL 5
MG 5 AMPÜL

N05AD01-Sinir
Sistemi > Antipsikotikler 

> Haloperidol

Yetişkinlerde: •
Şizofreni

semptomlarının
tedavisinde ve

tekrarının
önlenmesinde •

Özellikle
paranoid olmak

üzere diğer
psikozlar • Mani
ve hipomani •
Organik beyin

hasarı ve
mental

retardasyonu
olan hastalarda
saldırganlık ve

2-10 mg i.m yolla
uygulanır.

C Çocuklarda
parenteral

olarak
kullanımı
tavsiye

edilmez.
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hiperaktivite
gibi ruhsal ve

davranış
bozuklukları •

Orta ve şiddetli
derecede
psikomotor
ajitasyon,

eksitasyon,
şiddet ve tehlike
içeren dürtüsel
davranışların

kısa süreli
tedavisinde ek
tedavi olarak

HALOPERİDOL
NORODOL 5

MG 50
TABLET

N05AD01-Sinir
Sistemi > Antipsikotikler 

> Haloperidol

Yetişkinlerde: •
Şizofreni

semptomlarının
tedavisinde ve

tekrarının
önlenmesinde •

Özellikle
paranoid olmak

üzere diğer
psikozlar  • Mani
ve hipomani •
Organik beyin

hasarı ve
mental

retardasyonu
olan hastalarda
saldırganlık ve
hiperaktivite
gibi ruhsal ve

davranış
bozuklukları •

Orta ve şiddetli
derecede
psikomotor
ajitasyon,

eksitasyon,
şiddet ve tehlike
içeren  dürtüsel

davranışların
kısa süreli

tedavisinde ek
tedavi olarak

Başlangıç dozu
yetişkinlerde; 1.5

ile 5.0 mg
arasındadır.

C
Günlük doz
0.025-0.05
mg/kg'dır.

Metamizol
sodyum

NOVALGIN
( ANDOLOR )
500 MG 20

TABLET

N02BB02-Pirazolonlar Şiddetli veya
dirençli ağrı ve

ateş

15 yaş ve
üzerindeki
gençler ile

yetişkinlerde;Bir
defalık doz 1

veya 2 tablettir.
Günde en fazla 8
tablet alınabilir.

(4 kere 2şer
tablet)

C 9-14 yaş
arası

çocuklarda;
Günlük doz

yaklaşık
olarak
vücut

ağırlığının
kg başına
30-60mg

olarak
hesaplanır,T
oplam doz
3 veya 4' e
bölünerek
uygulanır.

Yaş
grubu/Bir

defalık
doz/Günde
alınabilece
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k en yüksek
doz
9-11

yaş/Yarım
tablet/4

kere yarım
tablet
12-14

yaş/Yarım
tablet-1
tablet/4
kere 1
tablet

METAMİZOL
SODYUM

NOVALGIN
500 MG 20

TABLET 

N02BB02-Sinir
Sistemi > NONNARKOTİ

K
ANALJEZİKLER > Meta

mizol Sodyum

Şiddetli veya
dirençli ağn ve

ateş 

15 yaş ve
üzerindeki
gençler ile

yetişkinlerde: Bir
defalık doz
Maksimum

doz/gün  Tablet
sayısı 1 veya 2

tablet4x2 tablete
kadar 

C

9-14 yaş
arası

çocuklarda
günlük doz

yaklaşık
olarak 30-
60mg/kg

olarak
hesaplanır
ve 3 veya

4'e
bölünerek
uygulanır. 

 INSULİN
ASPART

NOVOMIX
30 PENFILL 3

ML

A10AD05-Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma > İnsülinle
r ve Analogları > İnsülin

Aspart

Şeker hastalığı
(diyabet) olan
yetişkinlerde,

adolesanlarda
ve 10 yaş ve

üzeri
çocuklarda
yüksek kan

şekeri seviyesini
düşürmek için

kullanılır. 

Tip 2 diyabetli
hastalarda

önerilen NovoMix
30 başlangıç

dozu kahvaltıda
6 ünite ve akşam

yemeğinde 6
ünitedir. Tip 1

diyabetli
hastalarda

bireysel insülin
gereksinimi

genellikle 0.5 ve
1.0 ünite/kg/gün

arasındadır.

C  

METAMİZOL
SODYUM

NOVOPYRIN
E 1 gr/2

ml 10 AMPUL

N02BB02-Sinir
Sistemi > NONNARKOTİ

K
ANALJEZİKLER > Meta

mizol Sodyum

* Şiddetli akut
ağrılar, *Mide-

barsak
kanalına, safra

yollarına,
böbrek ve alt
idrar yollarına

ait şiddetli akut
ağrılar,  *Başka

önlemlerle,
örneğin soğuk
ıslak kompresle
düşürülemeyen

yüksek ateş
durumlarında

kullanılır.

15 yaş ve
üzerindeki

gençlerde ve
yetişkinlerde:
Damar içine

veya kas içine
uygulanacak bir
defalık doz 2-5

ml’dir .

C

Yaklaşık 30
gr

ağırlığındaki
bir çocukta
bir defalık

doz 0.4 ile 1
ml'dir. 

INSULİN
ASPART 

NOVORAPID
FLEXPEN 3

ML

A10AD05-Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma > İnsülinle
r ve Analogları > İnsülin

Aspart

Erişkinlerde ve 2
yaş ve

üzerindeki
çocuklarda

kullanılabilen
hızlı etkili bir

insülin
analoğudur.

  B  

OLANZAPİN
OLFREX 10
MG FİLM
TABLET

N05AH03-Sinir
Sistemi > Antipsikotikler 

> Olanzapin

Şizofreni grubu
psikotik

bozuklukların

Olanzapinin
önerilen

başlangıç dozu
C

13 yaşın
altında olan
çocuklarda
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tedavisinde
endikedir.

günde 10 mg’dır. olanzapin
kullanılması

tavsiye
edilmemekt

edir.

OLANZAPİN
OLFREX 5
MG FİLM
TABLET

N05AH03-Sinir
Sistemi > Antipsikotikler 

> Olanzapin

Şizofreni grubu
psikotik

bozuklukların
tedavisinde
endikedir.

Olanzapinin
önerilen

başlangıç dozu
günde 10 mg’dır.

C

13 yaşın
altında olan
çocuklarda
olanzapin

kullanılması
tavsiye

edilmemekt
edir.

AMİNO ASİT +
GLÜKOZ +

ZEYTİNYAĞI
BAZLI LİPİD

SOLÜSYONU

OLICLINOME
L N4-550E

1500 ML ÜÇ
ODALI
TORBA

B05BA10-Kan ve Kan
Yapıcı

Organlar > Damar
İçine Enjekte

Edilenler > Beslenme
Serumu

Kombinasyonları

Yetişkinler ve 2
yaşından büyük

çocuklar için,
oral ya da

enteral
beslenmenin

olanaksız,
yetersiz ya da
kontrendike

olduğu
durumlarda,
parenteral
beslenme
amacıyla
kullanılır.

Ortalama günlük
azot ihtiyacı 0.16

- 0.35 g/kg'dır
(yaklaşık 1 - 2 g

amino
asit/kg/gün). 3
Enerji ihtiyacı,

hastanın
nutrisyonel
durumu ve

katabolizma
düzeyine bağlı

olarak değişir ve
ortalama 25 - 40
kcal/kg/gün'dür.

C

2 yaşından
büyük

çocuklar
Gereksinim:
Ortalama

günlük azot
ihtiyacı 0.35

- 0.45
g/kg'dır

(yaklaşık 2 -
3 g amino

asit/kg/gün)
. Enerji

ihtiyacı,
hastanın

yaşı,
nutrisyonel
durumu ve
katabolizm
a düzeyine
bağlı olarak

değişir ve
ortalama 60

- 110
kcal/kg/gü

n'dür.
2 yaş altı

çocuklarda
önerilmez.

AMİNO ASİT +
GLÜKOZ +

ZEYTİNYAĞI
BAZLI LİPİD

SOLÜSYONU

OLICLINOME
L N7 1000E
1500 ML ÜÇ

ODALI
TORBA

B05BA10-Kan ve Kan
Yapıcı

Organlar > Damar
İçine Enjekte

Edilenler > Beslenme
Serumu

Kombinasyonları

Yetişkinler ve 2
yaşından büyük

çocuklar için,
oral ya da

enteral
beslenmenin

olanaksız,
yetersiz ya da
kontrendike

olduğu
durumlarda,
parenteral
beslenme
amacıyla
kullanılır.

Ortalama günlük
azot ihtiyacı 0.16

- 0.35 g/kg'dır
(yaklaşık 1 - 2 g

amino
asit/kg/gün). 3
Enerji ihtiyacı,

hastanın
nutrisyonel
durumu ve

katabolizma
düzeyine bağlı

olarak değişir ve
ortalama 25 - 40
kcal/kg/gün'dür.

C 2 yaşından
büyük

çocuklar
Gereksinim:
Ortalama

günlük azot
ihtiyacı 0.35

- 0.45
g/kg'dır

(yaklaşık 2 -
3 g amino

asit/kg/gün)
. Enerji

ihtiyacı,
hastanın

yaşı,
nutrisyonel
durumu ve
katabolizm
a düzeyine
bağlı olarak

değişir ve
ortalama 60

- 110
kcal/kg/gü
n'dür. 2 yaş
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altı
çocuklarda
önerilmez. 

OLMESARTAN
MEDOKSOMİL

OLMETEC 20
mg 28 film

tablet

C09CA08-Kalp Damar
Sistemi > Anjiyotensin II
Antagonistleri > Olmes

artan Medoksomil

Esansiyel
hipertansiyon

tedavisi

Önerilen
başlangıç dozu
günde bir kez 10

mg’dır.

İlk
trimester

C, ikinci ve
üçüncü

trimester D

18 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanımı

önerilmeme
ktedir.

BALIK YAĞİ
OMEGAVEN
EMÜLSİYON

B05BA-Kan ve Kan
Yapıcı

Organlar > Damar
İçine Enjekte

Edilenler Fresenius
Kabi 

Oral ve enteral
beslenmenin

mümkün
olmadığı,

yetersiz veya
kontrendike

olduğu
durumlarda
uzun zincirli

omega-3-yağ
asitleri (özellikle
eikozapentaen

oik ve
dokozahekzaen
oik asit) içeren

parenteral
beslenme

destekleyicisidir. 

Günlük doz: 1 ml
- 2 ml (maks)

OMEGAVEN /kg
vücut ağırlığı

(v.a.) = 0,1 g - 0,2
g (maks) balık
yağı/kg v.a.

C  

IOHEKSOL 

OMNIPOL
300 MG/ML

IA.IV
INTRATEKAL

ENJ. İÇİN
ÇÖZELTİ 50

ML

V08AB02-Çeşitli
İlaçlar > X-RAY Kontrast

Medya,
İyotlu > Ioheksol

Yetişkinlerde ve
çocuklarda,
anjiyografı,

ürografı,
flebografı ve

bilgisayarlı
tomografide

kontrast
arttırmada
kullanılan
röntgen
kontrast

maddesidir.
Subaraknoid
enjeksiyonu

takiben lomber,
torasik, servikal
miyelografı ve

bazal
sisternaların
bilgisayarlı
tomografi

(BT) tetkikinde,
artrografı,

endoskopik
retrograd

pankreatografı
(ERP),

endoskopik
retrograd kolanji
yopankreatogr

afı (ERCP),
herniyografı,

histerosalpingog
rafı, sialografı

ve gastrointestin
al sistemin

tetkiklerinde
kullanılır.

Ürografı:  40-80
ml 40-80 ml
Flebografı

(bacak): 20-100
ml /bacak

Dijital
Subtraksiyorı

anjiyografısi: 20-
60 ml/enj. 20-60

ml/enj.

B

Çocuklar: 2-
3 ml/kg v.a
(40 ml ’ye
kadar) 1-3

ml/kg
v.a (40
ml’ye
kadar)
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IOHEKSOL 

OMNIPOL
350 MG/ML
IA.IV ENJ.

İÇİN ÇÖZELTİ

V08AB02-Çeşitli
İlaçlar > X-RAY Kontrast

Medya,
İyotlu > Ioheksol

Yetişkinlerde ve
çocuklarda,
anjiyografı,

ürografı,
flebografı ve

bilgisayarlı
tomografide

kontrast
arttırmada
kullanılan
röntgen
kontrast

maddesidir.
Subaraknoid
enjeksiyonu

takiben lomber,
torasik, servikal
miyelografı ve

bazal
sisternaların
bilgisayarlı
tomografi

(BT) tetkikinde,
artrografı,

endoskopik
retrograd

pankreatografı
(ERP),

endoskopik
retrograd kolanji
yopankreatogr

afı (ERCP),
herniyografı,

histerosalpingog
rafı, sialografı

ve gastrointestin
al sistemin

tetkiklerinde
kullanılır.

Ürografı:  40-80
ml 40-80 ml
Flebografı

(bacak): 20-100
ml /bacak

Dijital
Subtraksiyorı

anjiyografısi: 20-
60 ml/enj. 20-60

ml/enj.

B

Çocuklar: 2-
3 ml/kg v.a
(40 ml ’ye
kadar) 1-3

ml/kg
v.a (40
ml’ye
kadar)

DEKSAMETAZO
N

ONADRON
G/K 1 ML 1
MG 5 ML
DAMLA

S03BA01-Duyu
Organları > Kortikostero
idler > Deksametazon 

Anteriyör üveyit,
iritis, siklitis, alerjik

ve vernal
konjunktivit,

herpes zoster’in
neden olduğu

keratit, yüzeysel
punktat keratit

ve spesifik
olmayan

yüzeysel keratit
gibi konjunktiva,

kornea
ve gözün ön
segmentinin

steroide cevap
veren

inflamatuvar
durumlarının
tedavisinde
endikedir.

Allerjik dış kulak
iltihabı, steroid

kullanımının
ödem ve

inflamasyonunu
n giderilmesi için

gerekli
görüldüğü

Ciddi veya akut
inflamasyonda,

tedavi
başlangıcında,

hasta
gözün/gözlerin

konjunktival
keselerine her 30-
60 dakikada bir

1-2 damla
damlatılır.Tedaviy
e istenilen cevap
alındıktan sonra,
uygulamaların

sıklığı, hasta
gözün/gözlerin

konjunktival
keselerine her 2-4

saatte bir 1-2
damla olacak

şekilde
azaltılmalıdır.Kula

k içine
uygulamada,

kulak iyice
temizlenip

kurulandıktan
sonra günde 2-3
defa 3-4 damla

C  
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pürülan ve non
pürülan

enfeksiyöz dış
kulak iltihabı
tedavisinde
endikedir.

kulak kanalına
damlatılır. 

ONDANSETRO
N HCL

ONDAREN 4
MG/2 ML I.V.
ENJEKSİYONL
UK ÇÖZELTİ

İÇEREN
AMPUL

A04AA01-Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma > Antiem
etikler ve Bulantıyı

Önleyici
İlaçlar > Ondansetron

HCL

Kemoterapi ve
radyoterapinin
neden olduğu

bulantı ve
kusma tedavisi

ile ameliyat
sonrası bulantı
ve kusmanın
önlenmesi ve
tedavisinde

kullanılır. 

ONDAREN
kemoterapiden
hemen önce 8-

32 mg intravenöz
tek doz şeklinde

verilir.

B

4-18 yaşları
arasında

olan
çocuklarda

kullanım
şekli olarak
üç kez 0,15
mg/kg dozu
önerilmekte

dir.

ONDANSETRO
N HCL

ONZYD 8 MG
AĞIZDA

DAĞILAN
TABLET        

A04AA01-Sindirim
Sistemi ve

Metabolizma > Antiem
etikler ve Bulantıyı

Önleyici
İlaçlar > Ondansetron

HCL

Kemoterapi ve
radyoterapinin
neden olduğu

bulantı ve
kusma tedavisi

ile ameliyat
sonrası bulantı
ve kusmanın
önlenmesi ve
tedavisinde

kullanılır. 

Kemoterapi ve
radyoterapi

nedeniyle oluşan
bulantı ve
kusmanın

tedavisinde
tavsiye edilen

doz, tedaviden 1
- 2 saat önce

ağızdan alınan 8
mg'lık 1 tablet ve
bunu takiben 12
saat sonra alınan

8 mg'lık 1
tablettir.

Ameliyat sorası
oluşan bulantı ve

kusmanın
önlenmesi için
tavsiye edilen

doz, anesteziden
1 saat önce

alınan 2 adet 8
mg'lık tablettir (16

mg )

B

Kemoterapi
ve

radyoterapi
nedeniyle

oluşan
bulantı ve
kusmanın

tedavisinde
tavsiye

edilen doz,
kemoterapi
den hemen

önce,
damar içi

yolla verilen
5 mg/m2'lik
tek dozdur,

bunu
takiben 12

saat sonra 4
mg'lık doz
ağızdan
alınır. 2

yaşından
küçük

çocuklarda
ONZYD

kullanımı
tavsiye

edilmemekt
edir. 

ORNİDAZOL
ORNISID 250
MG 20 FİLM

TABLET

J01XD03-Enfeksiyona
Karşı Kullanılan
(Antienfektif)
İlaçlar > Diğer

Antibakteriyeller > Orni
dazol 

• Trikomoniasis;
kadınlarda

Trichomonas
vaginalis'e bağlı

genito üriner
enfeksiyonlar
(vulvovajinit,
vajinit, üretrit,

bartolinit,
servisit), •

Gardnerella
vaginalisin

neden olduğu
bakteriyel
vajirıoziste
endikedir. 

Tek dozluk
tedavi: 6 oral

tablet akşamları
5 günlük tedavi: 2

oral tablet
sabah, 2 oral
tablet akşam

C

Çocuklar
için günlük
tek doz 25
mg/kg’dır.

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 203 / 279



PANKREATİN +
METİLPOLİSİLOK

SAN

PANKREOFLA
T FİLM TABLET 

A09AA-Sindirim Sistemi
ve

Metabolizma >  Sindiri
mi Kolaylaştıran

İlaçlar >  Sindirimi
Kolaylaştıran

İlaçlar >  Enzimler

Sindirim
bozukluklarına

bağlı gaz
şikâyetleri,

Aerofaji (hava
yutma),  Yağ-

protein-
karbonhidrat

hazmının
bozuklukları,
Pankreatik
yetmezliği

alanlardaki gaz
şikâyetleri,

Ameliyat öncesi
ve sonrası gaz

şikâyetleri,
Zamansız ve
aşırı yemeğe

bağlı olan
hazımsızlıklar,

Karın içi
organlarının
radyolojik

tetkiklerinden
önce gaz

giderici olarak
kullanılır. 

Genelde
yemeklerde 1-2

tablet
çiğnenmeden

yutulur. Röntgen
çekimlerinde gaz
bulunmaması için
çekimden önce
2 gün 3-4 kere 2
tablet ve çekim
günü sabah aç
olarak 2 tablet

alınır.

C

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
önerilmeme

ktedir.

Papaverin
Hidroklorür

PAPAVERIN
50 MG/2 ML

10 AMP

A03AD01 Aritmilerle
komplike olmuş

serebral,
periferal ve

miyokardiyal
iskeminin

giderilmesinde,
akut vasküller
tıkanmalarda,

(emboli,
tromboz)

serebrovasküler,
kardiyovasküler

ve kollateral
spazmla

birleşmiş beyin
ve periferal

iskemi
tedavisinde
vazodilatör

etkisi nedeniyle,
kan dolaşımını

çoğaltarak,
kullanılan

oksijen
miktarının

çoğalmasını
sağlar.Ayrıca

Gastrointestinal,
Bilier, Üreteral

ve Bronş
spazmlarında,
dismenorede,

akut vazospastik
hastalıklarda
(hipertansif

ensefalopati,
preeklampsi,

gebelik
toksemisi)

Mutad
parenteral doz,
yetişkinlerde bir
seferde 30-120

mg.'dır

C günlük doz
6

mg./kg.'dır.
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Reynaud
Hastalığında,

Burger
Hastalığında ve

angina
pektoriste
kullanılır.

Parasetamol
120 mg

Fenobarbital
15 mg

PARANOX
120+15 mg

10 SUPP
N02BE51

Çocuklarda
hafif ve orta

şiddetli ağrı ve
ateşin

semptomatik
tedavisinde

kullanılır.

6 yaşından küçük
çocuklarda 4-6

saatte 1
supozituvar, 6-12

yaş arasındaki
çocuklarda 4-6

saatte bir 2
supozituvar
kullanılabilir.

D

1 yaş (10
kg)-120 mg

(1
supozituvar)

5 yaş (20
kg)-240 mg

(2
supozituvar)

parasetamol
500 mg

PAROL
(TYLOL) 500

MG 20
TABLET

N02BE01

Hafif ve orta
şiddetteki ağrı

ve ateşin
semptomatik
tedavisinde
endikedir.

4-6 saatte bir, 1-2
tablet alınmalıdır.

Günde
maksimum 8

tablet
aşılmamalıdır.

B

Doktor
önerisi

olmaksızın
12 yaşın
altındaki

çocuklara
verilmemeli

dir.

Parasetamol
10mg/ml

PAROL 1g
12FLK N02BE01

ağrının ya da
hiperterminin
tedavisi için

intravenöz yolun
klinik olarak

gerekli
görüldüğü acil

durumlarda
ve/veya diğer

uygulama
yollarının
mümkün
olmadığı

durumlarda
(özellikle cerrahi

girişimden
sonra, orta

şiddette ağrının
ve ateşin kısa

süreli
tedavisinde)

endikedir.

>50kg Günde en
fazla dört kez
Uygulamalar

arasında en az 4
saat aralık

bırakılmalıdır..
Maksimum

günlük doz 4 g'ı
aşmamalıdır.

B

PAROL 100
mililitrelik

flakon
ambalajınd
a yetişkinler,
ergenler ve
33 kg'dan
daha ağır

olan
çocukların
kullanımı

için
uygundur.

20 mg
paroksetine
eşdeğerde

22,8 mg
paroksetin
hidroklorür 

PAXIL
(PAXERA) 20

mg 28TB

N06AB05 majör depresif
bozukluk (MDD)

tedavisinde
endikedir.Obses

if Kompülsif
Bozukluk (OKB)
semptomlarının

tedavisi ve
tekrarlamasının
önlenmesi.Agor
afobi ile birlikte
veya agorafobi
olmaksızın Panik

Bozukluğu
semptomlarının

tedavisi ve
tekrarlamasının
önlenmesi..Sosy

al Anksiyete
Bozukluğu/Sosy

al Fobi
tedavisi..Yaygın

Majör Depresif
Bozukluk; Tavsiye
edilen günlük doz
20 mg'dır.Obsesif

Kompülsif
Bozukluk (OKB):
Tavsiye edilen
günlük doz 40

mg'dır.

D 18 yaş
altındaki

çocuklar ve
adolesanlar
da endike

değildir
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Anksiyete
Bozukluğu

semptomlarının
tedavisi ve

tekrarlamasının
önlenmesi.Post
Travmatik Stres

Bozukluğu
tedavisi.

100 mg
ibuprofen

PEDIFEN
(DOLVEN)
100ML SRP

M01AE01

 6 ay ve
üzerindeki

çocuklarda
ateşin

düşürülmesi
amacıyla kısa
süreli olarak,

6 ay ve
üzerindeki

çocuklarda
hafif ve orta
derecedeki

ağrıların
giderilmesi

amacıyla kısa
süreli olarak,

Jüvenil
romatoid artrit'in

semptom ve
bulgularının
tedavisinde

kullanılır.

bölünmüş dozlar
halinde günde

1200-1800 mg'dır.
D

D

6 ay-1 yaş
(7 kg'dan

ağır olmak
koşulu ile)
2.5 ml (50

mg); 1-2 yaş
2.5 ml (50

mg);3-7 yaş
5 mL (100

mg)

1.000.000 ünite
kristalize

penisilin G
potasyum

PENICILLINE-
G 1000 IU

FLK J01CE01

Parenteral
kullanıma

mahsus kristalize
PENICILLIN G,
penisilin G'ye

duyarlı
mikroorganizma

ların yapttığı
şiddetli

enfeksiyonların
tedavisinde hızlı

ve yüksek
penisilin kan

seviyeleri
gerektiğinde

endikedir

Streptokok,
Pnömokok ve
Stafilokok'ların

duyarlı suşlarına
bağlı şiddetli

enfeksiyonlar:Bak
teremi, pnömoni,

endokardit,
perikardit,
ampiyem,

menenjit ve diğer
şiddetli

enfeksiyonlar:
günde  minimum

5 milyon ünite.

B

Pediyatrik
dozlar
genel
olarak
vücut

ağırlığına
göre tayin

edilmektedi
r ve her

hasta için
bireysel
olarak

hesaplanm
alıdır.

Tiyopental
sodyum

0.5 g

PENTAL SOD
0.5 g FLK

Y.R.İ  IŞIKTAN
KORU

N01AF03

genel anestezi
indüksiyonu için

kullanılır;okal
anestetiklerin

neden olduğu
konvülsiyonlar
dahil olmak
üzere çeşitli
etiyolojilere

bağlı konvülsif
hastalıkların
kontrolünde

yardımcı olarak
da kullanılırlar.

enjeksiyon
normal olarak

intravenöz
yoldan %2.5'lik
(20 ml'de 500
mg) çözelti

olarak
uygulanmaktadır

C

İntravenöz
olarak 2-7

mg/kg
vücüt

ağırlığında
10-15 saniye
süresince ve

normal
olarak
%2.5'lik
çözelti

olarak verilir

50 mg
oksolamin

fosfat

PEREBRON
(BRONKO)
120ML SRP

R05DB07 Soğuk algınlığı
ve üst solunum

yolu
enfeksiyonlarına

eşlik eden
öksürüğün

semptomatik

5 ml'lik 3 ölçek D 2 yaşından
büyük

çocuklarda;
5 ml'lik 1-2

ölçek
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tedavisinde
kullanılabilir.

Gliserol trinitrat
10 mg,

propilen glikol
10,5 , glukoz
susuz 504 mg

PERLINGANIT
10 mg/10 ml

10 ML 10
AMP Y.R.İ
IŞIKTAN
KORU

C01DA02

Şiddetli angina
pektoris (örn:

stabil olmayan
veya

vazospastik
angina)

Akut myokard
infarktüsü
Akut sol
ventrikül

yetmezliği
Kalp

yetmezliğine
bağlı hipertansif

kriz
Kontrollü

Hipotansiyon

 0.75 ile 8 mg.
Nadiren 10 mg.

gebelik
süresince

doktor
gerektiği
zaman

Pediatride
etkinliği ve
güvenirliği
saptanma

mıştır.

 0.18 mg
pramipeksole
eşdeğer, 0.250

mg
pramipeksol
dihidroklorür
monohidrat

içerir.

PEXOLA
(PARKYN)
0.250 MG

100 TB

N04BC05

Erişkinlerde
idiyopatik
Parkinson

hastalığındaki
bulgu ve
belirtilerin

tedavisinde
endikedir. 

Günlük doz, üç
eşit parçaya

bölünmüş olarak
günde 3 kez

uygulanır.

C

18 yaşından
küçük

çocuklarda
ki etkililiği ve
güvenliliği
belirlenme

miştir.

 30 mg
pioglitazona

eşdeğer 33,07
mg pioglitazon

hidroklorür
içerir.

PIONDIA
(pıogtan)30
mg 30 FILM

TABLET

A10BG03

Pioglitazon Tip II
Diabetes
Mellitus'ta

yalnızca diğer
oral

antidiyabetik
ilaçlar ile kontrol

altına
alınamayan

hastalarda tek
başına ya da

diğer oral
antidiyabetik

ilaçlar ile
kombine
kullanılır.

günde bir kez 15
mg ya da 30 mg

olarak
başlanabilir. Doz
kademeli olarak
günde bir kez 45

mg'a kadar
artırılabilir.

C

Onsekiz yaş
altındaki

hastalarda
pioglitazon
kullanımına

ilişkin veri
olmadığınd
an, bu yaş
grubunda
kullanımı

önerilmeme
ktedir.

0,75 g
potasyum

klorür

POTASYUM
KLORÜR %7,5

10 ML 10
AMPUL Y.R.İ

IŞIKTAN
KORU

B05XA01

Aritmiler: Re-
entry olayları,

iletimin
yavaşlaması,

ventriküler
"escape" ritimleri

Digital
toksisitenin

artması
Miyokard

Enfarktüsünden
sonra

komplikasyon
riskinin artması

Ortostatik
hipotansiyon:

postural
değişikliklerin
yaptığı refleks

kalp
uyarılmasının

azalması,
katekolaminlere

Genel olarak
saatte 20 mEq/l'yi

geçmemek
kaydıyla günde

20-150 mEq
verilebilir..

Maksimum doz
3.7 mEq/kg/24

saattir.

C

Çocuklarda
, maksimum

doz 2-
3mEq/kg/24

saattir.
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ve anjiyotensine
presor cevabın

azalması
Miyalji

Güçsüzlük
Kramplar

Felç
Akatisia

Rabdomiyoliz
ve

miyoglobinüri
Serum enzim

düzeyinin
yükselmesi,Hipo

dinamik ileus
Üreter

peristaltizmin
azalması ,

Karbonhidrat
metabolizmasını
n bozulması: Kas

glikojen
içeriğinin ve
sentezinin

azalması, gizli
diyabetin açığa

çıkması,
diyabetli
hastada
glukoza

dayanıksızlığın
(intoleransın)

artması,
hiperglisemi

sırasında refleks
insülin

salıverilmesinin
azalması

Hiperkalemi ve
hipomagnezemi

Hiperlipidemi
Aklorhidri
İmpotens,
Böbrekte
amonyak

oluşumunun
artması, buna
bağlı olarak

protein
sentezinin
azalması,

negatif azot
dengesi
oluşması,

çocuklarda
büyüme geriliği

oluşması,
böbrek

enfeksiyonlarına
(piyelonefrit)

eğiliminin
artması ve

hiperamoniemi
sonucu terminal

karaciğer
hastalarında

hepatik
ensefalopati
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veya koma
oluşması

Nefrojenik
diabetes
insipidus

Potasyum sitrat
monohidrat

2.170 g
Potasyum
hidrojen
karbonat
2.000 g

POT-K
(KALINOR)
EFF.TABLET

A12BA30

Belirgin
hipokalemi

(<3.2 mmol/L),
özellikle birlikte

seyreden
metabolik

asidoz
durumunda,
Hipokalemik
nöromüsküler
bozukluklar

veya kardiyak
aritmilerde,

Dijitalis
tedavisine eşlik

eden
hipokalemide,K

etoasidozda
hipokaleminin
önlenmesi için.

Dozlama
potasyum
eksikliğinin
derecesine

bağlıdır. Genel
olarak günde 40–

100 mmol
potasyum

yeterlidir.Günlük
doz 160 mmol'ü

aşmamalıdır.

C

çocuklarda
kullanımının
etkililiği ve
güvenliliği
belirlenme

miştir.

 75 mg
dabigatran

eteksilat

PRADAXA 75
MG 10 SERT

KAP Y.R.İ
B01AE07

elektif total
kalça

replasman
cerrahisi ya da

total diz
replasman

cerrahisi
geçiren erişkin

hastalarda
venöz

tromboembolik
olayların primer
önlenmesinde

endikedir.

Elektif diz
replasman

cerrahisinden
sonra; günde bir
kez 110 mg'lık 2
kapsül şeklinde

alınan 220
mg'dır.Elektif

kalça replasman
cerrahisinden

sonra;günde bir
kez 110 mg'lık 2
kapsül şeklinde

alınan 220 mg'dır. 

C

pediyatrik
hasta

grubunda
bir kullanım
yeri yoktur.

Metilprednisolo
n 16  mg

PRECORT 16
MG 20 TB H02AB04

glukokortikoid
etkinliğin
istendiği

durumlarda
endikedir.

Yetişkinler için
günlük başlangıç

dozu 360 mg'a
kadar çıkabilir.

Sübstitüsyon
tedavisinde

günlük doz 4-8
mg'dır 

C

en düşük
doz ve en
kısa süre ile
sınırlandırılm

alıdır.

20 mg
metilprednisolo

na eşdeğer
26.51 mg

metilprednisolo
n sodyum
süksinat

PRECORT-
LIYO 20

(prednol 20
mg)mg

IM/IV AMPUL

H02AB04

 hızlı ve kuvvetli
kortikosteroid
etkisi gereken

durumların
tedavisinde
endikedir.

Romatizmal
hastalıklar: 1, 2, 3
veya 4 gün IV 1

g/gün veya 6 ay
IV 1 g/ay.

Sistemik lupus
eritematoz: 3 gün

IV 1 g/gün.
Multipl skleroz: 3
gün IV 1 g/gün
veya 5 gün IV 1

g/gün.
Glomerulonefrit,
lupus nefriti gibi

ödematöz
durumlar: 4 gün

boyunca her gün
IV 30 mg/kg veya
3, 5 ya da 7 gün

IV 1 g/gün.

C

en düşük
doz ve en
kısa süre ile
sınırlandırılm

alıdır.
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188,5 mg
metilprednisolo

na eşdeğer
250 mg

metilprednisolo
n sodyum
süksinat

PRECORT-
LIYO 250 mg
IM/IV AMPUL

H02AB04

 hızlı ve kuvvetli
kortikosteroid
etkisi gereken

durumların
tedavisinde
endikedir.

Romatizmal
hastalıklar: 1, 2, 3
veya 4 gün IV 1

g/gün veya 6 ay
IV 1 g/ay.

Sistemik lupus
eritematoz: 3 gün

IV 1 g/gün.
Multipl skleroz: 3
gün IV 1 g/gün
veya 5 gün IV 1

g/gün.
Glomerulonefrit,
lupus nefriti gibi

ödematöz
durumlar: 4 gün

boyunca her gün
IV 30 mg/kg veya
3, 5 ya da 7 gün

IV 1 g/gün.

C

en düşük
doz ve en
kısa süre ile
sınırlandırılm

alıdır.

40 mg
metilprednisolo

na eşdeğer
53.03 mg

metilprednisolo
n sodyum
süksinat

PRECORT-
LIYO 40 mg

IM/IV AMPUL
H02AB04

hızlı ve kuvvetli
kortikosteroid
etkisi gereken

durumların
tedavisinde
endikedir.

Romatizmal
hastalıklar: 1, 2, 3
veya 4 gün IV 1

g/gün veya 6 ay
IV 1 g/ay.

Sistemik lupus
eritematoz: 3 gün

IV 1 g/gün.
Multipl skleroz: 3
gün IV 1 g/gün
veya 5 gün IV 1

g/gün.
Glomerulonefrit,
lupus nefriti gibi

ödematöz
durumlar: 4 gün

boyunca her gün
IV 30 mg/kg veya
3, 5 ya da 7 gün

IV 1 g/gün.

C

en düşük
doz ve en
kısa süre ile
sınırlandırılm

alıdır.

Valsartan 160
mg

PREMIUM
(WANSAAR)
160 mg 28

FTB

C09CA03

Hipertansiyon
tedavisi,Kalp

yetmezliği,Miyok
ard infarktüsü

sonrası

günde 1 defa 80
mg veya 160 mg
film kaplı tablettir.

D

Pediyatrik
popülasyon

a ilişkin
hiçbir klinik
etkileşim
çalışması

yürütülmem
iştir.

Valsartan 160
mg

Hidroklorotiyazi
d 12,5 mg

PREMIUM
PLUS

(WANSAAR
PLUS)

160/12,5 MG
28 FTB

C09DA03 Hipertansiyon
tedavisi.

 günde 1 film
kaplı tablettir. D

Pediyatrik
popülasyon

a ilişkin
hiçbir klinik
etkileşim
çalışması

yürütülmem
iştir.

Valsartan 160
mg

Hidroklorotiyazi
d 12,5 mg

PREMIUM
PLUS

160/12,5 mg
28 TB (TK)

C09DA03 Hipertansiyon
tedavisi.

 günde 1 film
kaplı tablettir. D

Pediyatrik
popülasyon

a ilişkin
hiçbir klinik
etkileşim
çalışması

yürütülmem
iştir.

Valsartan 160
mg

PREMIUM160
MG

(DIOVAN) 28
KAPSÜL

C09DA03 Hipertansiyon
tedavisi,Kalp

yetmezliği,Miyok
ard infarktüsü

günde 1 defa 80
mg veya 160 mg
film kaplı tablettir.

D Pediyatrik
popülasyon

a ilişkin
hiçbir klinik
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sonrası etkileşim
çalışması

yürütülmem
iştir.

400 mg
darunavire

karşılık gelen
433.64 mg
darunavir
etanolat

PREZISTA 400
MG 60 TB

J05AE10

yetişkin
hastalardaki
insan immün

yetersizlik virüsü
(HIV)

enfeksiyonunun
tedavisinde

kombine
kullanımda
endikedir.

Önerilen doz
rejimi 100 mg

ritonavir ile birlikte
800 mg günlük
tek doz olarak

C

3 yaşın
veya 15 kg

vücut
ağırlığının
altındaki
pediatrik

hastalarda
kullanılmam

alıdır.

600 mg
darunavire

karşılık gelen
650.46 mg
darunavir
etanolat

PREZISTA 600
MG 60 TB

J05AE10

yetişkin
hastalardaki
insan immün

yetersizlik virüsü
(HIV)

enfeksiyonunun
tedavisinde

kombine
kullanımda
endikedir.

Önerilen doz
rejimi 100 mg

ritonavir ile birlikte
800 mg günlük
tek doz olarak

C

3 yaşın
veya 15 kg

vücut
ağırlığının
altındaki
pediatrik

hastalarda
kullanılmam

alıdır.

L-İzolösin
0.670 g/100 mL

L-Lösin
1.000 g/100 mL

L-Valin
0.760 g/100 mL

L-Lizin
1.100 g/100 mL

L-Metiyonin
0.240 g/100 mL

L-Fenilalanin
0.420 g/100 mL

L-Treonin
0.370 g/100 mL

L-Triptofan
0.200 g/100 mL

L-Arginin
0.840 g/100 mL

L-Histidin
0.380 g/100 mL

L-Alanin
0.800 g/100 mL
L-Aspartik asit

0.600 g/100 mL
L-Sistein

0.190 g/100 mL
L-Glutamik asit
1.000 g/100 mL

Glisin
0.400 g/100 mL

L-Prolin
0.300 g/100 mL

L-Serin
0.400 g/100 mL

L-Tirozin
0.045 g/100 mL

L-Ornitin
hidroklorür

0.318 g/100 mL
(0.249 g/100
mL ornitine

karşılık gelecek
şekilde)
Taurin

PRIMENE %10
AMINOASIT

SOL 250
MLSETSİZ (B)

(YR)

B05BA01 Oral ya da
enternal yoldan

beslenmenin
yapılamadığı,

yeterli olmadığı
ya da

kontrendike
olduğu normal

ya da düşük
doğum ağırlıklı

prematür
bebeklerde ve

yeni doğan
bebeklerde, süt
çocuklarında ve

çocuklarda
parenteral
nutrisyon
amacıyla
kullanılır.

Normalde 24
saatte 1.5-3.5 g

amino
asit/kg/gün (24

saatte 0.23-0.53 g
azot/kg)

dozunda, yani 24
saatte 15-35

mL/kg PRIMENE
%10 kullanılır.

C Yeni doğan
bebeklerle,

süt
çocuklarınd
a;24 saatlik

devamlı
infüzyonla
uygulanır.

Çocuklarda
;24 saatlik
devamlı

infüzyonla
veya 24

saat içinde
yaklaşık 12
saatlik siklik
infüzyonlarl
a uygulanır.
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0.060 g/100 mL
 Ruskogenin

0.500 g,
Trimebutin

5.800 g. PROCTOLOG
(RECBUTIN)

RECTAL 30 G
KREM

C05AX03

 hemoroid
krizleri sırasında
ağrılı ve kaşıntılı

anal
semptomların
ve fissürlerin

semptomatik
tedavisinde
endikedir.

günde 1-2 defa
anal bölgeye

uygulanır.
C

18 yaş
altındaki

hastalarda
etkinlik ve

güvenilirliği
hakkında

yeterli bilgi
yoktur.

Propofol 20
mg/ml

PROPOFOL %
2 50 ML 1
FLAKON

N01AX10

Yetişkinlerde ve
3 yaşından

büyük
çocuklarda

genel
anestezinin

indüksiyon ve
idamesinde,

Yetişkinlerde ve
3 yaşından

büyük
çocuklarda, tek

başına ya da
yerel veya
bölgesel

anestezi ile
kombine olarak
tanı ve cerrahi

işlemler için
sedasyon
sağlaması
amacıyla,

Yoğun bakım
ünitesinde
solunum

cihazına bağlı
16 yaşından

büyük
hastalarda
sedasyon
sağlaması
amacıyla

kullanılan kısa
etkili bir genel

anesteziktir

Anestezinin
başlatılması

PROPOFOL %2
FRESENIUS
anestezi

başlangıcının
klinik belirtileri
görülünceye
kadar hasta

cevabına uygun
şekilde (her 10

saniyede yaklaşık
20-40 mg

propofol) titre
edilerek

uygulanır.

B

16 ve daha
küçük
yaştaki

hastalarda
yoğun
bakım

sedasyonun
un güvenlilik
ve etkililiği

kanıtlanma
dığı için bu

yaş
grubunda
propofol

kullanılmam
alıdır.

Propofol 10
mg/ml

PROPOFOL
%1 200

mg/20 ml 5
AMP Y.R.İ

N01AX10

 genel
anestezinin

indüksiyon ve
idamesinde
endikedir.

Anestezinin
başlatılması

PROPOFOL %2
FRESENIUS
anestezi

başlangıcının
klinik belirtileri
görülünceye
kadar hasta

cevabına uygun
şekilde (her 10

saniyede yaklaşık
20-40 mg

propofol) titre
edilerek

uygulanır.

B

16 ve daha
küçük
yaştaki

hastalarda
yoğun
bakım

sedasyonun
un güvenlilik
ve etkililiği

kanıtlanma
dığı için bu

yaş
grubunda
propofol

kullanılmam
alıdır.

Propiltiourasil
50 mg

PROPYCIL 50
mg 50
TABLET

H03BA02

Hipertiroidi
Basedow-

Graves hastalığı
Ameliyattan

önce hastanın
ötiroid hale

Genel olarak
propiltiourasil 6-8
saatte bir alınır.

D

6-10 yaş
arası

çocuklarda
başlangıç

dozu günde
bir kere
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getirilmesi
Ameliyat sonrası

nükslerde,
Tiroid krizlerinde

kullanılır.

veya
bölünmüş

dozlar
halinde 50-
150 mg'dır.6

yaşından
küçük

çocuklarda
ilacın

güvenlik ve
etkinliği

bilinmemekt
edir.

10 mg
protamin sülfat

PROTAMIN
(PAMINTU)
10 MG/ML1

FLK

V03AB14

Heparin veya
düşük molekül

ağırlıklı
heparinle

tedavi
esnasında doz

aşımı veya
kanamanın
tedavisinde

Acil ameliyat
öncesi heparin

veya düşük
molekül ağırlıklı

heparinlerin
antikoagülan

etkilerini
ortadan

kaldırmak için
Arter ve kalp
cerrahisi veya

diyaliz
işlemlerinde

ekstrakorporeal
sirkülasyon
esnasında

uygulanmış olan
heparini

nötralize etmek
için de kullanılır.

Protamin sülfat
dozu, heparinin

nötralize edilecek
miktarına ve

tipine, heparin
enjeksiyonundan

sonra geçen
zamana ve

uygulama yoluna
bağlıdır.

C

Yeni
doğanlarda

ve
çocuklarda
kullanımının
güvenliliği
ve etkililiği

henüz
kanıtlanma

mıştır.
Tavsiye

edilmez.

Protamin
Hidroklorür

5000 IU

PROTAMIN
(PROMIN)

500 0IU/5ML
IV 1 AMP

V03AB14 Heparin veya
düşük molekül

ağırlıklı
heparinle

tedavi
esnasında doz

aşımı veya
kanamanın
tedavisinde

Acil ameliyat
öncesi heparin

veya düşük
molekül ağırlıklı

heparinlerin
antikoagülan

etkilerini
ortadan

kaldırmak için
Arter ve kalp
cerrahisi veya

diyaliz
işlemlerinde

ekstrakorporeal
sirkülasyon
esnasında

uygulanmış olan

Protamin sülfat
dozu, heparinin

nötralize edilecek
miktarına ve

tipine, heparin
enjeksiyonundan

sonra geçen
zamana ve

uygulama yoluna
bağlıdır.

C Yeni
doğanlarda

ve
çocuklarda
kullanımının
güvenliliği
ve etkililiği

henüz
kanıtlanma

mıştır.
Tavsiye

edilmez.
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heparini
nötralize etmek
için de kullanılır.

(100 g içinde)
Fosfor 700mg

Kalsiyum
1350mg

Potasyum
140mg

Sodyum
110mg ,Klorür

80mg

PROTIFAR
225 g TOZ

KUTU-YUKSEK
PROTEINLI

TOZ (B)

 

Hipoproteinemi
nin diyet

yönetiminde
kullanılan, özel

tıbbi amaçlı
diyet gıdadır.

   

 3 yaşın
altındaki
çocuklar

için uygun
değildir.

5 ml likit 20 mg
fluoksetin

PROZAC
20MG 70ML

SRP (P)
N06AB03

depresyon,
obsesif-

kompulsif
bozukluk,

bulimia nervoza
ve pre-

menstrüel
disforik bozukluk

tedavisinde
endikedir.

Günde 20 mg'lık
doz

önerilmektedir.
C

Çocuklarda
ve

ergenlerde
(18 yaşın
altındaki)
PROZAC
kullanımı

önerilmez.

Pantoprazol
sodyum

seskihidrat
45.10 mg(40

mg
pantoprazole

eşdeğer)

PULCET
(PANDEV) 40

MG 28 TB
A02BC02

Gastroözofage
al reflü

hastalığının
tedavisinde
endikedir.

Önerilen doz
günde 1 adet 40

mg dır.Bazı
durumlarda doz

iki katına
çıkarılabilir.

B

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
etkililik ve

güvenliliğin
e ilişkin kısıtlı

veri
bulunması
nedeniyle,

bu yaş
grubundaki
çocuklarda
kullanılması
önerilmeme

ktedir.

Her bir ölçek;
Metenamin

250 mg içerir.

PURINOL 70
g GRNL (S) J01XX05

üriner sistem
enfeksiyonlarının

profilaksisi ve
tedavisinde
endikedir.

Yetişkinlerde; 4
defa 1-2 ölçek
suda eritilerek

içilir.

C

6-12 yaş
arasındaki

çocuklarda;
günde 4
defa 1
ölçek

6 yaşın
altındaki

çocuklarda;
50

mg/kg/gün
şeklinde

olan doz 3'e
bölünerek
uygulanır.

1 mg rasajilin
içerir.

RAJIL
(ETKINIA) 1
MG 30 TB

N04BD02 Parkinson
hastalığının
tedavisinde,
monoterapi
olarak (eşlik

eden levodopa
tedavisi

olmaksızın) veya
doz sonu

dalgalanmaları
olan hastalarda
adjuvan tedavi

 levodopa
tedavisi

olmaksızın veya
birlikte, günde bir
kez 1 mg dozda
oral olarak verilir.

C Güvenlilik
ve etkililik
üzerine

yeterli veri
bulunmadığ

ından
rasajilinin

çocuklarda
ve

ergenlerde
kullanımı

önerilmeme
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olarak (eşlik
eden levodopa

tedavisi ile
birlikte)

endikedir.

ktedir.

PROTEİN +
KARBONHİDRA
T + YAĞ + VİT +

MİNERAL

RESOURCE
2.0 FIBER
ORMAN

MEYVELERİ
200 ML

V06DB-Çeşitli
İlaçlar >  Genel Besin

İlaçları >  Diğer
Besinler >  Protein,
Karbonhidrat, Yağ,
Vitamin ve Mineral
Kombinasyonları  

Düşük hacimde
yüksek enerji ve

liflerle
zenginleştirilmiş
diyete ihtiyacı
olan hastalar;
Protein Enerji
Malnütrisyonu
(PEM) Kanser,
HIV, kaşeksi,

anoreksik
hastalar

Politravma ve
bası ülseri
hastaları

Operasyon
sonrası iyileşme

döneminde
olan hastalar

Yanık hastaları
Konjestif kalp

yetmezliği
Akciğer ödemi

ve asitli siroz
Yaşlı hastalar/
yaşlılar, Oral
beslenme

desteği gereken
nörolojik

hastalıklar Sıvı
kısıtlaması
gereken

hastalar (Kardiy
ak ve renal

yetmezlik gibi)

Ek besin olarak
kullanıldığında
günde 1-2 şişe
(200-400 ml)
kullanılmalı,
doktorunuz

tarafından aksi
tavsiye

edilmediği
takdirde, tek

başına beslenme
kaynağı olarak
kullanıldığında

günlük doz 4x200
ml’yi

geçmemelidir.

   

BESLENME
SOLUSYONU

RESOURCE
DIABET

VANİLYA
AROMALI

200 ML

V06DB-Çeşitli
İlaçlar >  Genel Besin

İlaçları >  Diğer
Besinler >  Protein,
Karbonhidrat, Yağ,
Vitamin ve Mineral
Kombinasyonları  

Sindirim, emilim
ve malnütrisyon
problemi olan

diabetes
mellitus

hastalarının
veya glukoz

intoleransı olan
hastaların
beslenme

yönetimi içindir.

Günde 1-3 şişe
(200 ml - 600 ml)    

L-Glutamin
%100

 

RESOURCE
GLUTAMIN
5G 20 ŞASE

(B)

A16AA03 KT/RT kaynaklı
mukozit,

stomatit, özofajit
ve enteritin

önlenmesinde
ve tedavisinde

Ağır
katabolizma

(cerrahi, yanık,
travma v.b)

durumlarında
İntestinal

disfonksiyon
(enflamatuar

barsak
hastalıkları,enfe

ksiyöz enterit,

Günlük doz
olarak 30 g (6

poşet) önerilebilir.

  3 yaş üstü
hastalarda
kullanılabilir.
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kısa barsak
sendromu)

İmmün
yetmezlik(AIDS

gibi)

Rifamisin SV
sodyum tuzu

250 mg
Lidokain HCI 10

mg

RIF 250 mg 1
AMP

IŞIKTAN
KORU

J04AB03

Deri ve yumuşak
doku

enfeksiyonları
(furonkuloz,
piyodermit,

apseler,
lenfadenitler)
Osteomiyelit.

Bronkopulmone
r enfeksiyonlar;

Stafilokok
septisemileri;
Gram negatif

bakterilerin
neden oldukları

safra yolları
enfeksiyonları,

safra yollarında
tıkanma

olmayan karışık
bakteriyel

enfeksiyonlar.

Günde 2-3 kez
250 mg

Gebeliğin
ilk üç ayı

içinde
ilacın

uygulanm
aması
tavsiye
edilir.

Gebeliğin
diğer

aylarında
ise uygun
görüldüğü
takdirde,

doktor
kontrolü
altında

kullanılma
sı

gereklidir.

2.5 yaş- 6
yaş arası

çocuklarda:
10-30

mg/kg/gün
İ.M. günlük

doz 2'ye
bölünerek
uygulanır.
Maksimum

doz 600
mg/gün'dür

.

Risperidon 2
mg

RISPERDAL 2
mg 20TB N05AX08

bipolar
bozukluğun

manik
epizodunun
tedavisinde
endikedir.

günde bir ya da
iki kez verilebilir. C

18 yaş
altındaki

çocuklarda
bipolar
mani

tedavisinde
veri

yetersizliğin
den dolayı
risperidon

kullanılması
önerilmez.

Klonazepam 2
mg

RIVOTRIL
2MG 30TB N03AE01

tipik
absanslar,atipik
absanslar,miyok

lonik nöbetler
ve atonik

nöbetlerde ilk
basamak
tedavide
endikedir.

Günlük doz 3 eşit
doza bölünerek
uygulanmalıdır.

D

5-12 yaş
(büyük

çocuklar)
3-6 mg/gün

1-5 yaş
(küçük

çocuklar)
1-3 mg/gün

0-1 yaş
(yeni

doğan)
0,5-1

mg/gün

Risperidon  1
mg

RIXPER 1 mg
30 TABLET (P)

IŞIKTAN
KORU

N05AX08

bipolar
bozukluğun

manik
epizodunun
tedavisinde
endikedir.

günde bir ya da
iki kez verilebilir. C

18 yaş
altındaki

çocuklarda
bipolar
mani

tedavisinde
veri

yetersizliğin
den dolayı
risperidon

kullanılması
önerilmez.
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Risperidon 2
mg

RIXPER 2 mg
30 TABLET (P)

IŞIKTAN
KORU

N05AX08 bipolar
bozukluğun

manik
epizodunun
tedavisinde
endikedir.

günde bir ya da
iki kez verilebilir.

C 18 yaş
altındaki

çocuklarda
bipolar
mani

tedavisinde
veri

yetersizliğin
den dolayı
risperidon

kullanılması
önerilmez.

baryum sülfat 

R-X
(RADYOBARI

T) 240
MLSUSP

V08BA01

R-X süspansiyon,
gastro intestinal

kanalın tek
veya çift

kontrast teknik
ya da

bilgisayarlı
tomograffi ile

radyolojik
incelenmesinde

kullanılır.

Özofagus'da; R-X
süspansiyon %100

sulandırılmaz,
yalnız kuvvetlice
çalkalandıktan

sonraki kıvamda
kullanılır

Gebelik
kategorisi

X'dir.
 

meselazin
SALOFALK

250 MG 100
ENTERIK DRJ

A07EC02

Ülseratif kolit:
akut atakların
tedavisinde ve

tekrarının
önlenmesinde

Crohn
hastalığında:
akut atakların
tedavisinde 

3 x 2 ile 3 x 6
Gebelik

kategorisi
B'dir.

 

oktreotid

SANDOSTATI
N 0,1 mg 5
AMP (SZ)
IŞIKTAN
KORU

H01CB02

Cerrahi veya
radyoterapi
tedavilerine

yanıt vermeyen
akromegali
olgularının
büyüme

hormonu ve
IGF-1 plazma
düzeylerinin

düşürülmesinde
ve semptomatik

kontrolu ile
ameliyat

olamayacak
durumdaki ya
da ameliyat
istemeyen
akromegali
olgularında
endikedir.

Ayrıca,
radyoterapi

gören
hastalarda

radyoterapinin
tam etkisi

başlayıncaya
kadar ki

dönemde
kullanılabilir.
Fonksiyonel

Gastroenteropa
nkreatik

Endokrin (GEP)
Tümörlerin

Akromegali
başlangıçta 8 ya
da 12 saatte bir

0.05-0.1 mg
subkütan

enjeksiyon.
Doz ayarlaması,

GH ve IGF-1
düzeyllerinin

(hedef: GH<2.5
ng/ml; IGF-

1:normal sınırlar
içinde) aylık

ölçümleri ve klinik
belirtiler ile

toleransa göre
düzenlenmelidir.
Çoğu hastada
en uygun doz

günde 0.3 mg'dır.
Maksimal doz

olarak gün e 1.5
mg aşılmamalıdır. 

Gebelik
kategorisi:

B'dir.
 

     SURUÇ DEVLET HASTANESİ

HASTANE FORMÜLERİ

Doküman no: İY.RH.003 Yayın tarihi: 11.06.2022 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 217 / 279



semptomlarının
azaltılmasında:

Karsinoid
sendrom

özelliklerine
sahip karsinoid

tümörler,
VIPomalar,

Glukagonomal
ar,

Gastrinomalar/Z
ollinger-Ellison

sendromu
genellikle

proton pompası
inhibitörleri veya

H2 reseptör
blokörleriyle

kombine
kullanılır.

İnsülinomalar
(hipogliseminin

pre-operatif
kontrolü ve

idame tedavisi),
GRFomalar,

Sandostatin bir
antitümöral ilaç

değildir ve
buhastalarda
tedavi edici

değildir.
AIDS'e bağlı

refrakter
diyarenin
kontrolü,
Pankreas

ameliyatları
ssonrası oluşan

komplikasyonlar
ın önlenmesi,
Siroza bağlı

gastro-
özofageal varis
kanamalarının

durdurulması ve
yineleyen

kanamaların
önlenmesi

metoprolol
süksinat

SANELOC
(BELOC)

50MG 20TB

C07AB02 Hipertansiyon,
angina pektoris,

sol ventriküler
sistolik fonksiyon

bozukluğu ile
birlikte görülen

stabil
semptomatik

kronik kalp
yetmezliği,
miyokard

enfarktüsünün
akut fazından
sonra ani ölüm

riski ve enfarktüs
tekrarlanma

riskinin
önlenmesi,

özellikle

Hipertansiyon
Günde 50-100

mg alınır. Angina
pektoris

Günde 100-200
mg alınır

Gebelik
kategorisi

C'dir.
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supraventriküler
taşikardi dahil
olmak üzere

kalp ritim
bozuklukları,
ventriküler

ekstrasistol ve
atrial

fibrilasyonda
ventriküler hızın

azaltılması,
çarpıntı ile
beraber

fonksiyonel kalp
bozuklukları ve

migren
proflaksisinde

endikedir.

losartan+hidro
klorotiyazid

SARVASTAN
50/12,5 mg
28 TB. (TK)

IŞIKTAN
KORU

C09DA01

tek başına
losartan veya

hidroklorotiyazid
ile yeterince
kan basıncı

kontrol altına
alınamayan
hastaarda
esansiyel

hipertansiyon
tedavisinde
endikedir.

Sol ventrikül
hipertrofisi olan

hipertansif
hastalarda

kardiyovasküler
morbidite ve
ölüm riskinde

azalma

Normal
başlangıç dozu,
günde bir defa

50 mg
losartan/12.5 mg
hidroklorotiyazid

film kaplı tablettir.

 gebeliğin
ilk

trimesteri
için C,

ikinci ve
üçüncü

trimesteri
için D.

 

sertralin hcl SERALIN
(MISOL) 50
MG 28 FILM

TABLET

N06AB06 depresyon ile
birlikte görülen

anksiyete
semptomları da

dahil olmak
üzere,

depresyon
tedavisinde,
hastalarda

mani hikayesi
olsun veya

olmasın,
endikedir.

Tatminkar bir
cevabı takiben,

SERALİN®
tedavisine

devam
edilmesi,

depresyonun
başlangıç

epizodunun
nüksünün veya
yeni depresyon

epizodlarının
oluşmasının

engellenmesind
e etkilidir.

 sabah veya
akşam günde tek

doz halinde
verilmelidir.

Gebelik
kategorisi:

C

6-17 yaş
arasındaki

obsesif
kompulsif
bozukluğu

olan
pediyatrik
hastalarda

ortaya
konmuştur.
13-17 yaş
arasındaki

obsesif
kompulsif
bozukluğu

olan
pediyatrik
hastalarda
SERALİN®

uygulaması
na 50

mg/gün
dozunda

başlanmalı
dır. 6-12 yaş
arasındaki

obsesif
kompulsif
bozukluğu

olan
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pediyatrik
hastalarda
SERALİN®

uygulaması
na 25

mg/gün
dozu ile

başlanmalı
dır. Bir hafta

sonra 50
mg/gün
dozuna

yükseltilmeli
dir.

Cevabın
yetersiz
olduğu

durumlarda
müteakip

dozlar,
ihtiyaca

göre günlük
dozda 50

mg'lık
artışllarla

200
mg/gün'e

kadar
yükseltilebilir

.
SERALİN®'in
eliminasyon
yarılanma
ömrü 24

saattir; doz
değişiklikleri

bir
haftadan

kısa
aralıklarla

yapılmamal
ıdır.

ketiapin
fumarat

SEROQUEL
(QUET) 200
MG 30 FILM

TABLET

N05AH04 SEROQUEL
şizofreni

tedavisinde
endikedir.
SEROQUEL

bipolar bozukluk
tedavisinde
endikedir:

-Bipolar
bozuklukta orta-

ileri derece
mani ataklarının

tedavisinde
-Bipolar

bozukluğa eşlik
eden majör

depresif
atakların

tedavisinde
-Daha önce

ketiapin
tedavisine yanıt

vermiş olan
bipolar

bozukluğu olan
hasstalarda

Herbir
endikasyon için
farklı dozlama

şemaları
mevcuttur

Gebelik
kategorisi:

C.
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manik veya
depresif

atakkların
rekürrenslerinin
önlenmesinde.

ketiapin
fumarat

SEROQUEL
(QUET) 25

MG 30 FILM
TABLET

N05AH04

SEROQUEL
şizofreni

tedavisinde
endikedir.bipola

r bozukluk
tedavisinde
endikedir:

-Bipolar
bozuklukta orta-

ileri derece
mani ataklarının

tedavisinde
-Bipolar

bozukluğa eşlik
eden majör

depresif
atakların

tedavisinde
-Daha önce

ketiapin
tedavisine yanıt

vermiş olan
bipolar

bozukluğu olan
hasstalarda
manik veya

depresif
atakkların

rekürrenslerinin
önlenmesinde.

Herbir
endikasyon için
farklı dozlama

şemaları
mevcuttur

Gebelik
kategorisi:

C.
 

ketiapin
fumarat

SEROQUEL
XR 200 mg

30 TABLET (P)

N05AH04 şizofreni
tedavisinde
endikedir.

SEROQUEL XR
bipolar bozukluk

tedavisinde
endikedir:

Bipolar
bozuklukta orta-

ileri derece
mani ataklarının

tedavisinde
Bipolar

bozukluğa eşlik
eden majör

depresif
ataklların

tedavisinde
Daha önce

ketiapin
tedavisine yanıt

vermiş olan
bipolar

bozukluğu olan
hastalarda
manik veya

depresif
atakların

rekürrenslerinin
önlenmesinde..
SEROQUEL XR
Major Depresif

Bozukluğu olan,

Herbir
endikasyon için
farklı dozlama

şemaları
mevcuttur.

SEROQUEL XR
günde bir kez

alınmalı,
yemekler ile

kullanılmamalıdır.

Gebelik
kategorisi:

C
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antidepresan
monoterapisine
yetersiz cevap

veren
hastalarda

majör depresif
nöbet

tedavisinde

ketiapin
fumarat

SEROQUEL
XR 50 mg 30

TABLET (P)
N05AH04

SEROQUEL XR
şizofreni

tedavisinde
endikedir..

SEROQUEL XR
bipolar bozukluk

tedavisinde
endikedir:

Bipolar
bozuklukta orta-

ileri derece
mani ataklarının

tedavisinde
Bipolar

bozukluğa eşlik
eden majör

depresif
atakların

tedavisinde
Daha önce

ketiapin
tedavisine yanıt

vermiş olan
bipolar

bozukluğu olan
hastalarda
manik veya

depresif
atakların

rekürrenslerinin
önlenmesinde.
SEROQUEL XR
Major Depresif

Bozukluğu
(MDB) olan,

antidepresan
monoterapisine
yetersiz cevap

veren
hastalarda

majör depresif
nöbet

tedavisinde,
ekleme

tedavisinde
endikedir

SEROQUEL XR
günde bir kez

alınmalı,
yemekler ile

kullanılmamalıdır.

Gebelik
kategorisi:

C
 

sodyum klorür

SERUM PHYS.
%0,9 10

AMP.
(GALEN)
IŞIKTAN
KORU

B05XA03

Katı antibiyotik
preparatların,
steril, apirojen

ve izotonik
enjeksiyon
çözeltilerini

hazırlamak için
çözücü olarak
Gerektiğinde

plazma yedeği
olarak

doğrudan
doğruya

enjeksiyon için,

Hücre-dışı sıvı
ihtiyacı için

plazma yedeği
olarak

kullanılırken
günlük doz

ihtiyaca göre
düzenlenir  ve

genellikle 500 ila
1000 ml'yi
geçmez.

Gebelik
Kategorisi:

C.
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Hücre-dışı sıvının
belli başlı

yapıtaşlarından
olan sodyum ve

klorür iyonları
içerdiğinden,
bu iyonların

kaybını
karşılamak

bakımından
diyare, kusma
ve vücuttan

elektrolit kaybı
olanlarda
kullanılır.

sevofluran
SEVORANE

LIKID 250 ML
Y.R.İ

N01AB08

Sevofluran,
hastanede
yatan veya
yatmadan

tedavi gören
pediyatrik ve

erişkin hastaların
cerrahisinde

genel
anestezinin

indüksiyon ve
idamesi için

kullanılır

anestezi sırasında
vaporizatörden

verilen sevofluran
konsantrasyonları

bilinmelidir.

Gebelik
kategorisi

B'dir.
 

siklopentolat
hcl

SIKLOPLEJIN
%1 5ML DML S01FA04

Fundoskopi ve
sikloplejik

refraksiyonda
teşhis amaçlı ve
İris ve uveanın
inflamatuvar
durumlarında

pupilla
dilatasyonu için

kullanılır.

Muayeneden
yaklaşık 40

dakika önce
%0.5'lik

solüsyondan 1
damla göze
damlatılır ve
gerekli ise 15

daakika sonra
tekrarlanır

Gebelik
kategorisi

C'dir.

Muayened
en yaklaşık
40 dakika

önce %1'lik
solüsyonda
n 1 veya 2

damla göze
damlatılır ve

gerekli ise
15 dakika

sonra
tekrarlanır

gümüş
silvadiazin 

SILVAMED
%1 KREM 40

GR

D06BA01 Gümüş
sülfadiazine

duyarlı gram-
pozitif ve gram-

negatif
mikroorganizma

larla enfekte
olan yanıkların

profilaksi ve
tedavisinde,

Bacak ülserleri
ve bası

yaralarında
enfeksiyonun

kısa süreli
tedavisinde

yardımcı olarak,
Deri nakli

yapılan yerlerde
ve geniş ölçülü
yıpranmaların

enfeksiyon
profilaksisinde

yardımcı olarak,
Parmağın etli
kısmı, tırnak

kaybı ve/veya
distal falanksın

3-5 mm
kalınlığında bir

tabaka halinde
SİLVAMED

uygulanmalıdır.

Gebelik
kategorisi:

C.
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parsiyel
kaybının olduğu

parmak ucu
yaralanmaların

da koruyucu
olarak

endikedir.

gümüş
silvadiazin 

SILVERDIN
%1 40 gr

KREM (KP)
IŞIKTAN
KORU

D06BA01

Gümüş
sülfadiazine

duyarlı gram-
pozitif ve gram-

negatif
mikroorganizma

larla enfekte
olan yanıkların

profilaksi ve
tedavisinde,

Bacak ülserleri
ve bası

yaralarında
enfeksiyonun

kısa süreli
tedavisinde

yardımcı olarak,
Deri nakli

yapılan yerlerde
ve geniş ölçülü
yıpranmaların

enfeksiyon
profilaksisinde

yardımcı olarak,
Parmağın etli
kısmı, tırnak

kaybı ve/veya
distal falanksın

parsiyel
kaybının olduğu

parmak ucu
yaralanmaların

da koruyucu
olarak

endikedir.

3-5 mm
kalınlığında bir

tabaka halinde
SİLVAMED

uygulanmalıdır.

Gebelik
kategorisi:

C.
 

gümüş
silvadiazin 

SILVERDIN
400 gr KREM
(KP) IŞIKTAN

KORU

D06BA01 Gümüş
sülfadiazine

duyarlı gram-
pozitif ve gram-

negatif
mikroorganizma

larla enfekte
olan yanıkların

profilaksi ve
tedavisinde,

Bacak ülserleri
ve bası

yaralarında
enfeksiyonun

kısa süreli
tedavisinde

yardımcı olarak,
Deri nakli

yapılan yerlerde
ve geniş ölçülü
yıpranmaların

enfeksiyon
profilaksisinde

yardımcı olarak,
Parmağın etli
kısmı, tırnak

3-5 mm
kalınlığında bir

tabaka halinde
SİLVAMED

uygulanmalıdır.

Gebelik
kategorisi:

C.
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kaybı ve/veya
distal falanksın

parsiyel
kaybının olduğu

parmak ucu
yaralanmaların

da koruyucu
olarak

endikedir.

levosimendan
SIMDAX 2.5
mg FLK (TK)

(SZ)
C01CX08

Kalsiyum
duyarlaştırıcı ve
potasyum kanal

açıcı etkisi ile
inotropik

desteğin gerekli
görüldüğü

durumlarda
akut

dekompanse
kronik kalp

yetmezliğinde
ve koroner

bypass cerrahisi
sonrası destek
tedavisinde
endikedir.

Akut
dekompanse

kronik kalp
yetmezliğinde

ve bypass
sonrası destek
tedavisinde

infüzyon
şeklinde 24

saate kadar
kullanılır.

Tedaviye 10
dakikalık bir süre
içinde infüzyonla

verilen 6-12
mg/kg yükleme

dozu ile
başlanmalı ve

bunu 0.1
mg/kg/dak

dozdaki sürekli
infüzyon takip

etmelidir.

Gebelik
Kategorisi:

D.
 

triamsinolon
asetonid

SINAKORT-A
(TRIAVER) 40
MG/ML 1 ML

1 AMP

H02AB08

 Dermatozlar,
alerjik

hastalıklar,
romatoid artrit

ile türleri ve
öteki kollagen

doku
hastalıklarında

kas içine
uygulanır. artrit,
sinovit, tendinit,

tenosinovit,
bursit ve

osteoartritte
direkt hastalıklı
yere uygulanır.

Erişkinlerde ve 12
yaşından büyük

çocuklarda
başlangıç dozu

60 mg'dır. İdame
dozu hastanın

verdiği yanıta ya
da elde edilen

iyileşme
derecesine ve

süresine göre 40
ila 80 mg

arasında değişir.
Bazı hastalarda

20 mg yeterli
olabilir.
6-12 yaş

arasındaki
çocuklarda

başlangıç dozu
40 mg'dır.
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siproheptadin
hcl

SIPRAKTIN
240 ML
SURUP

R06AX02

Alerjik deri
hastalıkları,

ürtiker, egzama,
nörodermatit ve

diğer kaşıntılı
deri hastalıkları

Anjiyoödem
(Quincke
ödemi)

Alerjik,vernal
konjonktivit

Vazomotor rinit,
saman nezlesi

İlaç ve besinlere
bağlı alerjik deri
ve sindirim yolu

reaksiyonları
Alerjen madde

inhalasyonları ile
ilgili aşırı
duyarlılık

Kan ve plazma
transfüzyonları
ile ilgili alerjik

durumlar
Soğuk alerjileri

ve
dermatografizm
Böcek, bitki ve
deniz canlıları

teması ile
ortaya çıkan

alerjik
dermatitler

Su çiçeği gibi
kaşıntılı

hastalıklar

Erişkinlerde
günlük doz 0.5
mg/kg'ı ve 32

mg'ı
geçmemelidir

Gebelik
kategorisi:

B.

2-6 yaş
arasında
günde 3
defa 1

ölçek (2
mg) önerilir
Günlük doz

12 mg'ı
aşmamalıdır

.
7-14 yaş
arasında
günde 3
defa 2

ölçek (4
mg)

verilmelidir.
Günlük doz

16 mg'ı
aşmamalıdır

.

klorfenoksamin
hcl

SISTRAL 20G
KREM D04AA34

Böcek
sokmaları,

ürtiker, egzema,
güneş yanığı,

küçük yanıklar,
deniz anası
yanıkları ve

donma
nedeniyle

oluşabilecek
semptomlar gibi

alerjik kaşıntılı
deri

rahatsızlıklarının
topikal

tedavisinde.

derinin hastalıklı
ve kaşıntılı

kısımlarına günde
birçok defa
sürülebilir...

Gebelik
kategorisi:

B..

Çocuk
dozu:

yaygın doz
yavaş

intravenöz
enjeksiyon

ile 1
mmol/kg.
Prematüre

bebeklerde
ve

yenidoğanl
arda %4,2'lik
solüsyonları
kullanılabilir

veya
%8,4'lük

solüsyon 1:1
oranda

%5'lik
dekstroz

çözeltisi ile
seyreltilebilir

sodyum
bikarbonat

SODYUM
BIKARBONAT

%8,4 10ML
10 AMP Y.R.İ

B05XA02 Kardiyak
kompresyon,

ventilasyon ile
adrenalin ve

antiaritmik
ajanların

kullanımı gibi
rekonstirüktiif

Yaygın doz 1
mmol/kg'ı (1

ml/kg) takiben 10
dakika aralıklarla
0.5 mmol/kg'dır

(0.5 ml/kg

Gebelik
kategorisi:

C.
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önlemlerin
ardından,

kardiyak arreste
bağlı olarak

gelişen
metabolik
asidozun

düzeltilmesinde
endikedir

amisülprid SOLIAN 400
MG 30 FTB

N05AL05

SOLIAN, negatif
semptomların
baskın olduğu
durumlar dahil,

pozitif
semptomların

(ör.,
delüzyonlar,

halüsinasyonlar,
düşünce

bozukluğu)
ve/veya negatif

semptomların
(ör., duygulanım

küntleşmesi,
duygusal ve
sosyal olarak
içe dönme)
görüldüğü,

özellikle akut ya
da kronik
şizofrenik

rahatsızlıklar
dahiil olmak

üzere,
psikozların

tedavisinde
endikedir.

Günlük doz £400
mg ise genellikle
günde tek doz

şeklinde,>400 mg
ise günde iki

defada
uygulanır.

Gebelik
kategorisi:

B.
 

biotin ,
folikasid,

niasinamid,
pantotenik

asid, vitamin
b2, vitamin b12

SOLUVIT-N
10 ML FLK(B) B05XC

yetişkin ve
çocuklarda

suda
çözünebilen
vitaminlerin

günlük
gereksinimini

karşılamak için
intravenöz

beslenmede
destekleyici

olarak kullanılır.

Genel yetişkin
dozu günde 1

flakondur.

Gebelik
kategorisi:

B

10 kg'dan
daha az
ağırlıklı

çocuklar
için kg/gün

başına
hazırlanan
çözünmüş
karışımın 1

ml'si
verilmelidir..
10 kg veya
üzerindeki
çocuklar

için 1 flakon
(10 ml)/gün
verilmelidir.

parasetamol
skopolamin
butilbromür

SPAZMOL
PLUS TB

(BUSCOPAN
PLUS)

A03DB04

Mide ve barsak
hastalıklarındaki

paroksismal
ağrılar, safra ve

üriner sistem
kanalları ve
kadın genial

organlarındaki
işlev bozuklukları

(örn.
dismenore) ve
spastik ağrıda

endikedir.

Günde 3 kez 1-2
tablet uygulanır.

Gebelik
kategorisi:

C.
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sodyum fusidat STAFINE %2
15 gr KREM

(KP)
D06AX01

stafilokok,
streptokok,

Corynebacteriu
m minutissimum

ve diğer
STAFİNE'e

duyarlı
organizmaların

oluşturduğu deri
enfeksiyonlarının

tedavisinde
endikedir

Günde 2-3 kez
olmak üzere,

lezyonlar üzerine,
iyileşme

sağlanana kadar
uygulanır.

Gebelik
kategorisi:

B

 

sodyum fusidat 
STAFINE 500

mg 15
TABLET J01XC01

Sodyum fusidat,
gram pozitif

mikroorganizma
ların çoğuna

özellikle
staphylococci,
streptococci

(pneumococci
dahil) ve

corynebacteria'
ye karşı etkilidir.
Stafine, genel

olarak stafilokok
enfeksiyonlarınd

a tek başına
veya diğer

ajanlarla birlikte
kullanılır.

Stafilokoksik
septisemi,

pnömoni, beyin
absesi, kemik ve
eklem iltihapları
(akut ve kronik
osteomiyelit,
septik artrit),

deri ve yumuşak
doku

enfeksiyonları,
yara

enfeksiyonları,
kistik fibrozis,

endokardit gibi
enfeksiyonlarda

endikedir.
Ayrıca

antibiyotiklerin
neden olduğu
ve Clostridium

difficile
tarafından
oluşturulan

pseudomembra
nöz koliitte

vankomisin ve
metronidazol
kadar etkilidir.

Günde 3 kez, 500
mg (toplam 1,5
g/gün) 8 saatte

bir uygulanır. Doz
enfeksiyonun

şiddetine göre 2
katına kadar
yükseltilebilir

Gebelik
kategorisi:

C.

günlük
toplam doz

30-50
mg/kg/gün
olup, günlük

doz üçe
bölünerek
verilmelidir.

levadopa+kar
bidopa+entak

apon

STALEVO
100/25/200

MG
(DOPALEVO)

100 FTB

N04BA03
 Parkinson

hastalığının ve
Levodopa
dozunun
etkisinin

geçmeye
başladığı

dönemlerde
kötüleşme

Bir tablet bir
tedavi dozu içerir
ve tabletler her

zaman tam
tablet olarak
bölünmeden

uygulanmalıdır

Gebelik
kategorisi:

C.
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gözlenen
hastalarda

streptomisin
sülfat

STREPTOMYC
INE SULFATE
1 GR 1 FLK

J01GA01

diğer
antimikobakteri

yel ilaçlarla
birlikte başlıca

tüberküloz
tedavisinde
kullanılan bir
aminoglikozit

antibiyotik olup
primer

antitüberküloz
ilaç olarak
sınıflandırılır.

Günde 1-2 g, her
6-12 saatte bir

bölünmüş dozlar
halinde.

Gebelik
Kategorisi:

D
 

sultamisilin
tosilat dihidrat

SULTAMAT
(SULCID) 750

mg 10
TABLET

J01CR04

Sinüzit, otitis
media, tonsilit
dahil olmak

üzere üst
solunum yolu
enfeksiyonları

Bakteriyel
pnömonibronşit

dahil olmak
üzere alt

solunum yolu
enfeksiyonları
Üriner sistem

enfeksiyonları
ve piyelonefrit

Deri ve yumuşak
doku

enfeksiyonları
Gonokok

enfeksiyonları

Erişkinlerde
(geriyatrik

hastalar dahil)
tavsiye edilen

sultamisilin dozu
günde iki defa

oral olarak alınan
375-750 mg'dır.

Gebelik
Kategorisi:

B.

30 kg'ın
altındaki

çocuklarda
hekimin
isteğine

bağlı
olarak, 2-3

ya da 4
doza

bölünmüş
şekilde (her
12-8 veya 6
saatte bir)

50
mg/kg/gün
sultamisilin
verilmelidir.

30 kg ve
üstündeki

çocuklarda
günlük

erişkin dozu
verilmelidir

(her 12
saatte 375-

750 mg

sefaperozon+s
ulbaktam

SULZON 1GR
IM/IV

ENJ.TOZ
FLAKON

J01DD62

Solunum yolları
enfeksiyonları

(üst ve alt)
İdrar yolu

enfeksiyonları
(üst ve alt)
Peritonit,

kolesistit, kolanjit
ve diğer karın

boşluğu
enfeksiyonları

Septisemi
Menenjit

Cilt ve yumuşak
doku

enfeksiyonları
Kemik ve eklem
enfeksiyonları
Enflamatuvar
pelvik hastalık,

endometrit,
gonore ve diğer

geniital yol
enfeksiyonları.

Sulbaktamın
tavsiye edilen

günlük
maksimum dozu

4 g'dır

Gebelik
kategorisi:

B.
 

desfluran
SUPRANE

SOL. 240 ML.
Y.R.İ

N01AB07
erişkinlerde
yatarak ve
günübirlik

yalnızca
desfluran

kullanımı için özel

Gebelik
Kategorisi:

C.
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cerrahide,
indüksiyon

ve/veya idame
anesteziği
olarak ve

yatarak  ve
günübirlik
pediyatrik
cerrahide

idame
anesteziği

olarak kullanılır.

olarak
tasarlanmış bir

vaporizatör
kullanılarak

uygulanmalıdır

budezonid+
formoterol

SYMBICORT
160/4,5 60

DOZ
TURBUHALER

R03AK07

Astım, Kronik
Obstrüktif
Akciğer
Hastalığı
(KOAH)

Günde iki kez 1-2
inhalasyon

Gebelik
kategorisi:

C

6-11 yaş
arasındaki

çocuklarda
kullanım için
daha düşük

doz
mevcuttur

(80
mikrogram/

4.5.
mikrogram/i

hidrotalcid
TALCID 500

MG 40
TABLET

A02AD04

 hiperasidite ile
kendini

gösteren mide
rahatsızlıklarının
(mide yanması,
ekşime, şişkinlik,

hazımsıızlık),
dispepsi, gastrit,

mide ve
duodenum
ülseri, reflü
özofajit ve

hiatus
hernisinde reflü
semptomların
tedavisinde

mide şikayetleri
ortaya çıkınca 1-

2 çiğneme
tableti almaları

önerilir.

   

fentanil sitrat

TALINAT
0,5MG/10ML

1 AMPUL
Y.R.İ

N01AH01

Genel ya da
rejyonal

anestezide
narkotik

analjezik katkısı
olarak,

Kısa cerrahi
prosedürler

sırasında
analjezi

sağlamak için
düşük dozlarda
Nöroleptanaljezi

tekniğinde bir
nöroleptik ile
kombinasyon

halinde.
Majör cerrahi

geçiren yüksek
riskli hastalarda

"opioid bazlı
anestezi" için

oksijen ile birlkte
anestetik ajan

olarak.

Düşük doz: 2
mikrogram/kg

Gebelik
kategorisi:

C

2-11
yaşlarındaki
çocuklarda
indüksiyon
ve idame

için 2-3
mikrogram/

kg doz
önerilir..

teoıfilin

TALOTREN
(TEOKAP) SR
200 MG 30

KAPSUL

R03DA04

Bronşiyal astım
Kronik bronşit

Pulmoner
amfizeme bağlı

Tedavinin ilk 3
günü için 12 saat

arayla bir
kapsüllük

Gebelik
kategorisi:

C
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bronkospazmlar başlangıç dozu
önerilir.

tamsulosin hcl
TAMIDRA

(TAMPROST)
0.4MG 30KPS G04CA02

benign prostat
hiperplazisindeki

(BPH)
fonksiyonel

semptomların
tedavisinde

endike olan bir
alfa1-

adenoseptör
antagonistidir.

Kahvaltıdan ya
da günün ilk
öğününden

sonra alınmak
üzere, günde bir

kapsül.

   

benzidamin
hcl

TANTUM
(BENZYDEX)
% 0,15 120

ML
GARGARA

A01AD02

Ağız ve boğaz
mukozasında

enflamasyon ve
ağrıyla

seyreden
gingivit,
stomatit,

farenjit, tonsilit
ve  aftöz

lezyonlarda,
Hastanın yutma
fonksiyonunun
rahatlatılması

ve diş eti
rahatsızlıklarında

semptoom
giderici olarak,

Periodontal
girişimlerden

sonra kullanılır.

oktor başka
şekilde tavsiye

etmediği
takdirde, ihtiyaca

göre bu işlem
genellikle günde
2-3 defa 3-4 saat
ara ile tekrarlanır;

gereğinde 5
defaya çıkılabilir..

Gebelik
kategorisi:

C'dir.
 

verapamil+tra
ndolapril

TARKA FORT
240/4 mg
28TB (TK)

C09BB10

Tablet
hipertansiyon
tedavisinde
endikedir.

Monoterapinin
yeterli olmadığı

durumlarda
kombinasyon
tedavsinde

günde bir kez,
sabahları

kahvaltıdan
önce, kahvaltıyla

birlikte ya da
kahvaltıdan

sonra alınan bir
tablet

Gebelik
kategorisi:

D'dir.
 

klemastin
fumarat

TAVEGYL 1
mg 20TB R06AA04

Saman nezlesi
ve diğer alerjik

rinitler
Dermatografik
ürtiker de dahil

olmak üzere
değişik kaynaklı

ürtikerler
Pruritus ve

kaşıntılı
dermatozlar

Akut ve kronik
ekzema,
kontakt

dermatit ve
ilaca bağlı

döküntülerde
yardımcı olarak
Böcek sokmaları

ve ısırmaları

sabah ve akşam
alınmak üzere 1

tablet. İnatçı
vakalarda günde
6 tablete kadar

verilebilir.

Gebelik
kategorisi:

C'dir
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piperasilin+taz
obaktam

TAZOJECT
4,5 GR IV
FLAKON J01CR05

Alt solunum yolu
enfeksiyonları;

E.coli, Klebsiella
sp., Enterococci

sp., P.
aeruginosa,
Serratia sp
H.influenza,

Bacterioides sp.,
ve anerobic

cocci, metisiline
duyarlı S.aureus.

İdrar yolu
enfeksiyonları
(komplike ve
basit); E.coli,
Klebsiella sp.,
P.aeruginosa,

mirabilis ve
enterococci
dahil Proteus
sp., metisiline

duyarlı S.
aureus.

İntra-abdominal
enfeksiyonlar;

E.coli,
P.aeruginosa,

Enterococci sp.,
Clostridium sp.,
anerobic cocci,

B.fragilis dahil
Bacterioides sp.
Cilt ve cilt yapısı
enfeksiyonları;

E.coli, Klebsiella
sp., Serratia sp.,
Acinetobacter

sp.,
Enterobacter

sp.,
P.aeruginosa,
indole-positive

Proteus sp.,
P.mirabilis,

B.fragilis dahil
Bacterioides sp.,
anerobic cocci,
ve Enterococci,
metisiline duyarlı

S. aureus.
Bakteriyel

septisemi; E.coli,
Klebsiella sp.,
Enterobacter

sp.

TAZOJECT'in
tedavi süresi yedi

ile on gündür..

Tüm
Gebelik

Süresince
B

Böbrek
fonksiyonu

normal,
ağırlığı 40

kg'a kadar
çocuklarda
önerilen doz
8 saatte bir

112.5
mg/kg'dır.B

öbrek
fonksiyonu

normal
ağırlığı 40kg

üzeri
çocuklara

erişkin dozu
uygulanır.

Klinik
belirtileri ve
bulguların

giderilmesini
n ardından

doz
uygulaması
na en az 48
saat devam

edilmesi,
ampirik
tedavi
sonrası

antibiyogra
m

sonuçlarına
göre

hastanın
klinik

durumu ve
antibiyotikle

rinin
yeniden

değerlendiri
lmesi ve

ilacın
kullanılması
nın uygun

olması
durumunda

tedavinin
en az beş

gün, en çok
14 gün

sürdürülmesi
önerilmekte

dir.

aminofilin

TECAR 240
MG/ML

(FILINSEL) IV
10 ML 3 AMP

R03DA05

Bronşiyal astım,
kronik bronşit ve
amfizeme bağlı
bronkospazm.

Sol ventrikül
yetmezliğine

bağlı
akutpulmoner

ödem ve
paroksismal

noktürnal
dispne

kut vakalarda 1
ampul i.v. olarak
yavaş şekilde (5
dakika) enjekte
edilir; tercihen
ilaç %5'lik 10-20

ml dekstroz veya
%5'lik 100-200 ml

glukoz veya
serum fizyolojik ile

sulandırılıp
enjekte edilir.

Tüm
Gebelik

Süresince
C
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tedavisinde
endikedir.

Kronik obstrüktif
akciğer

hastalıklarında
yükleme dozu
yetişkinler ve

çocuklar için 6
mg/kg'dır. İdame

tedavisi olarak
infüzyonlar tekrar

edilir (veya
devam edilir), 8-
12 saatte bir, 4
mg/kg veya 8

mg/kg dozunda
uygulanır..

karbamazepin
TEGRETOL CR
200 mg 20TB

( N03AF01

Sekonder
jeneralizasyon

ile veya
sekonder

jeneralizasyon
olmaksızın

kompleks veya
basit parsiyel

nöb

genellikle yaklaşık
4 ila 12

mikrogram/mL'lik
(17 ila 50

mikromol/litre)
toplam plazma-
karbamazepin

konsantrasyonları
gerektirir

Tüm
Gebelik

Süresince
D

4 yaşında
veya daha

küçük
çocuklarda
başlangıç

dozu günde
20-60 mg

dır. Günaşırı
20-60 mg
artırılması
önerilir. 4
yaşından

büyük
çocuklarda,

tedaviye
günde 100

mg ile
başlanabilir,
haftada bir

100 mg
artırılabilir

Terbinafin
hidroklorür 10

mg

TEKFIN %1 30
GR KREM D01AE15

Tinea pedis
Tinea

korporis/kruris
Kutanöz

kandidiazis
Pityriasis (Tinea)

versicolor

Tinea korporis,
kruris: 1 hafta,
günde bir kez
Tinea pedis: 1

hafta, günde bir
kez

Kutanöz
kandidiasis: 1

hafta, günde bir
veya iki kez

Pityriasis
versicolor: 2

hafta, günde bir
veya iki kez

B

Çocuklarda
kullanımının
güvenilirliği
kesin olarak
kanıtlanma

mıştır.

Teikoplanin 400
mg

TEKOSIT 400
mg FLK
IŞIKTAN
KORU

J01XA02

TEKOSİT, diğer
antibiyotiklere

(metisilin ve
sefalosporinler
gibi) dirençli

olanlar da dahil
olmak üzere,
duyarlı gram-

pozitif
bakterilerin

neden olduğu
enfeksiyonların

tedavisinde
endikedir.TEKOSİ
T, penisilinler ya

da
sefalosporinlere

karşı alerjisi

Orta şiddette
enfeksiyonlarda:Y
ükleme dozu: İlk
gün i.m. veya i.v.

olarak tek doz
400 mg.

İdame dozu: i.m.
veya i.v. olarak
günde tek doz

200 mg.
Şiddetli

enfeksiyonlarda:
Yükleme dozu: 12

saat arayla i.v.
olarak üç kez

uygulanan 400
mg.

İdame dozu: i.m.

C

2 aydan
büyük ve 16

yaşından
küçük

çocuklarda:
Çoğu

gram-pozitif
enfeksiyon

için önerilen
doz, ilk üç
uygulama

için 10
mg/kg'lık

intravenöz
dozun 12
saatte bir

uygulanma
sıdır. Daha
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bulunan
hastalardaki

enfeksiyonların
tedavisinde de

endikedir.

veya i.v. olarak
günde tek doz

400 mg.

sonra
uygulamay
a, günde 6
mg/kg'lık
tek dozla

intravenöz
ya da

intramüskül
er yoldan
devam
edilir.

Şiddetli
enfeksiyonl

arda ve
nötropenik
hastalardak

i
enfeksiyonl

arda:12
saat arayla
üç kez i.v.

olarak
uygulanan
10 mg/kg'lık

yükleme
dozundan

sonra
günde tek

doz 10
mg/kg'lık i.v.
uygulama

önerilir.
2 aylıktan

küçük
bebeklerde

Önerilen
dozaj,

tedavinin ilk
günü için 16

mg/kg'lık
tek yükleme

dozudur.

Terbinafin
250 mg

TERBISIL 250
mg 14
TABLET
IŞIKTAN
KORU

D01BA02

Onikomikozis
Tinea capitis
Tinea pedis

Tinea corporis
Tinea cruris

Günde tek doz
TERBİSİL 250 mg

tablet verilir.
B

Çocuklarda
kullanımının
güvenilirliği
kesin olarak
kanıtlanma

mıştır.

 
TERNAVIR
245 MG 30

FTB
         

30 gram
merhem;
 Basitrasin
15000 U.I.

Neomisin Sülfat
150 mg

(Neomisin baz:
105 mg) içerir.

THIOCILLINE
DERI 30 gr

POMAD  (KP)
D06AX

Primer
piyoderma
(impetigo,

ektima, sikosis
vulgaris,

paronişia,
panaris,
fronkül),

Sekonder
enfekte

dermatozlar
(egzema,

herpes, seboreik
dermatit),

Günde 3-4 defa
deriye uygulanır. C

Topikal
kullanım ile
ilgili olarak,
pediyatrik

hastalar için
herhangi bir

bilgi
bulunmam

aktadır.
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Dış kulak yolu
enfeksiyonları,

yaralar ve diğer
cilt travmaları,

meme başı
çatlakları ve

yanıkların
tedavisinde

kullanılır.

5 gram
merhemde;

 Basitrasin 2500
U.I.

Neomisin Sülfat
25 mg

(Neomisin baz:
17,5 mg)

THIOCILLINE
GÖZ 5 gr
POMAD

S01AA30

Konjoktivit,
blefarit, arpacık,

şalazyon, göz
kapağı yara ve

yanıkları,
mikrobik göz

enfeksiyonlarınd
a kullanılır.

Günde 3-4 defa
göze uygulanır. C

Topikal
kullanım ile
ilgili olarak,
pediyatrik

hastalar için
herhangi bir

bilgi
bulunmam

aktadır.

Tenoksikam 20
mg

TILCOTIL 20
mg 1

FLAKON
M01AC02

TİLCOTİL,
osteoartrit,

romatoid artrit
ve ankilozan

spondilit belirti
ve bulgularının
tedavisi ile akut
gut artriti, akut

kas iskelet
sistemi ağrıları,
postoperatif

ağrı ve
dismenore
tedavisinde

etkilidir.

Primer dismenore
için önerilen doz
günde tek doz
20-40 mg.'dır.

1. trimester
için C 

2. trimester
için C

3. trimester
için D

Ergenler ve
çocuklar
için, klinik
deneyim
eksikliği

nedeniyle
doz önerisi
yapılamam
aktadır. Bu

yaş
grubunda

kullanılmaz.
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2 mL yapıştırıcı
protein

çözeltisi(Flakon
1 ve 2):
İnsan

fibrinojeni
(pıhtılaşabilir

protein):72-110
mg([1])/mL
Aprotinin

(sentetik):3000
KIU([2])/mL

2 mL trombin
çözeltisi(Flakon

3 ve 4):
 İnsan

trombini:500
IU([3])/mL (45-
55 mg/mL total
protein içinde)

Kalsiyum
klorür:40

mikromol/mL

TISSEEL LYO
(IKI BILEŞENLI
FIBRIN DOKU
YAPIŞTIRICI)
2 ML (SZ) (M)

IŞIKTAN
KORU

V03AK

Daha iyi bir
hemostaz

sağlanmasında
Doku yapıştırıcı
olarak damar

cerrahisi,
gastrointestinal

anastomozlar ile
serebrospinal

sıvı veya
duramater ile

temas
oluşabilen beyin

cerrahisi ve
diğer cerrahi

girişimlerde (örn.
KBB, göz ve

spinal cerrahi)
yara iyileşmesi

veya sütür
desteği için.

Ayrılmış
dokuların (örn..
doku flepleri,

greftler, split skin
greftler [mesh

greftler])
yapıştırma/sızdır

mazlığı
güçlendirmel

için.

Uygulanacak
dozu, cerrahi
girişimin şekli,

etkilenen alanın
büyüklüğü,

uygulamanın
nasıl yapılacağı

ve uygulama
sayısı belirler.

C

Ürünün
güvenlilik ve

etkililiği
pediyatrik
hastalarda
değerlendiri

lmemiştir.

Her ml'si, 20 mg
dorzolamide

eşdeğer 22.26
mg dorzolamid

hidroklorür, 5
mg timolola
eşdeğer 6.83

mg timolol
maleat içerir.

TOMEC
STERIL

OFTALMIK
SOLUSYON

S01ED51

oküler
hipertansiyonu,

açık açılı
glokomu,

psödoeksfolyatif
glokomu ya da
diğer sekonder

açık açılı
glokomu olan

hastalarda,
kombine

tedavinin uygun
olduğu

durumlarda,
yükselmiş

intraoküler
basıncın (İOB)
tedavisinde
endikedir.

Etkilenmiş
göz(ler)e günde
iki kez bir damla

C

2 yaş altı
pediyatrik
hastalarda
güvenlilik

incelenme
miştir 

Topiramat
50 mg

TOPAMAX 50
MG 60 FTB

N03AX11 Epilepsi,Migren. Tedaviye düşük
dozlarda

başlanılması
daha sonra dozu

yavaş yavaş
artırarak etkili

doza kadar titre
edilmesi

önerilmektedir.

D 6 yaş üzeri
çocuklarda

yeni
epilepsi
teşhisi

konmuş
hastalarda
monoterapi

olarak ya
da epilepsi
hastalarınd

a
monoterapi
ye geçişte
endikedir.Ç
ocuklarda

migren
profilaksisin
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de ve
tedavisinde
güvenlilik ve

etkililik
verileri sınırlı
olduğunda
n topiramat
kullanılması
önerilmez.

Bakır klorür
204,6 mcg

Çinko klorür
681,5 mcg
Potasyum
iyodür 16,6

mcg
Sodyum florür

126 mcg
Sodyum

molibdat (VI)
2,42 mcg

Sodyum selenit
7,89 mcg

Krom 1 mcg
Mangan klorür

197,9 mcg
Demir (II)

klorür-4-Su
695,8 mcg

TRACUTIL
10ML 5 AMP-

ESER
ELEMENTLER(

B)

B05XA30

 intravenöz
beslenmenin bir
parçası olarak

yetişkin
hastalarda eser

element
kaynağı olarak

kullanılır.

Bazal gereksinimi
karşılamak için
tavsiye edilen
günlük doz 10

ml'dir (1 ampul).

C

TRACUTİL®
neonatlard

a,
infantlarda

ve
çocuklarda
kullanılmam

alıdır

 100 mg
Tramadol
hidroklorür

içerir.

TRADOLEX
(contramal )
100 MG/2ML

AMP Y.R.İ

N02AX02

Orta veya
şiddetli ağrıların

tedavisinde
endikedir.

Doz ayarlaması,
ağrının şiddetine

ve hastanın
verdiği bireysel

yanıta göre
yapılmalıdır.

C

1-12 yaş
arasındaki

çocuklarda
tek dozda
1-2 mg/kg
tramadol
kullanılır..

Traneksamik
asit

250mg

TRANSAMINE
* %10 AMP

2.5ML

B02AA02 Traneksamik
asit, özellikle
plazminojen

aktivatörlerinde
n zengin veya

endokrin etkiler
altındaki

dokularda
oluşan

kanamalarda
ya da

travmaları
takiben ortaya

çıkan lokal veya
jeneralize primer
hiperfibrinolize

bağlı
hemorajiler ile

sekonder
hemoraji riski

olan
durumlarda

linik duruma göre
genellikle günde

3-4 kez yavaş
intravenöz

enjeksiyonla 5-10
mL (500-1000 mg)

uygulanması
önerilir.

B Çocuklarda
genellikle

önerilen doz
günde 3-4
kez 10-20
mg/kg'dır.
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endikedir.

Glisin 0,33 g
L-Arginin 0,58 g

L-Fenilalanin
0,32g

L-Histidin 0,16 g
L-İzolösin 0,76 g

L-Lizin 0,41 g
L-Lösin 1,37 g
L-Metiyonin

0,25 g
L-Prolin 0,63 g
L-Treonin 0,2 g
L-Triptofan 0,09

g
L-Valin 0,88 g
L-Alanin 0,4 g
L-Serin 0,33 g

L-sistein
hidroklorür

monohidrat
0,02g

TRAUMSELA
MIN %6.9

AMINOASIT
500 ML

SOL(MX) (B)

B05BA01

Oral yoldan ya
da gastrostomi 
ve jejunostomi

uygulanmış
bölgelerden

sindirim
sisteminin

kullanılamadığı 
yada bu yoldan

yeterli protein
alımının

yapılamadığı
durumlarda,
Mide-barsak
sisteminde

protein
absorpsiyonunu

n bozulduğu
durumlarda,

Vücuttaki azot
dengesinin ileri

derecede
bozulduğu ,

protein
ihtiyacının arttığı

durumlarda
kullanılır.

yetişkinlere
günde kg başına
1.5 g amino asit
verilmelidir. Ağır

katabolik
durumlarda
daha yüksek

dozlar gerekebilir.

C  

Pentoksifilin
400 mg

TRENTILIN
RETARD 400

mg 20 TB
C04AD03

Periferik
arterlerin tıkayıcı

hastalıkları ve
arteriyosklerotik
veya diyabetik
nedenlerden

meydana gelen
arteriovenöz

dolaşım
bozuklukları

(kesik
topallama,

istirahat ağrısı
gibi)
Trofik

bozukluklar
(bacak ülseri ve
gangren gibi).

Serebral
dolaşım

bozuklukları.
Göze ait,

dejeneratif
vasküler süreç
ile seyreden

dolaşım
bozuklukları.

günde 2 veya 3
defa 1 tablet C

 çocuklarda
kullanımına
ait deneyim

yoktur.

Trimebutin
maleat
200 mg

TRIBUDAT
FORT 200 mg

20TB
A03AA05

İrritabl bağırsak
sendromunun
(spastik kolon)
semptomatik
tedavisinde,
Fonksiyonel

sindirim
bozukluklarının
semptomatik
tedavisinde

erişkinler için;
günde 3 kez 1

tablettir.
B

Çocuklarda
kullanım için

oral
süspansiyon

formu
mevcuttur
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Gastrointestinal
ağrının

semptomatik
tedavisinde

kullanılır.

 Flukonazol 100
mg

TRIFLUCAN
100 MG 7
KAPSÜL

J02AC01

Kriptokoksik
menenjit ve

diğer organların
(akciğer ve cilt

gibi)
enfeksiyonları
dahil olmak

üzere
kriptokokkoz.
Kandidemi,
dissemine

kandidiyaz ve
yayılıcı (invazif)

kandida
enfeksiyonlarının

diğer formları
dahil olmak

üzere sistemik
kandidiyaz.Muk
ozal kandidiyaz.

Flukonazolun
günlük dozu

fungal
enfeksiyonun

cinsi ve
ciddiyetine bağlı

olmalıdır.

C

Çocuklarda
, günlük

maksimum
erişkin dozu
aşılmamalıd

ır.
Flukonazol
günde tek
doz olarak

verilir

Tirofiban
 12,5
mg

TROMBOSTAT
(TIROPREST)

İV
12,5MG/50M

L FLK (TK)
Y.R.İ  IŞIKTAN

KORU

B01AC17

 kararsız anjina
veya Q dalgası
oluşturmayan

miyokard
enfarktüsü ile
başvuran ve
göğüs ağrısı

atağını son 12
saat içinde

yaşamış, EKG
değişiklikleri

olan ve/veya
kardiyak
enzimleri
yükselmiş

hastalarda
erken miyokard

enfarktüsünü
önlemek için

endikedir.

Bu ürün yalnızca
hastanede, akut

koroner
sendromların
tedavisinde

deneyimli uzman
hekimler

tarafından
uygulanmalıdır.

B

Çocuklarda
TROMBOST

AT ile tedavi
deneyimi

yoktur;
dolayısıyla

bu
hastalarda
TROMBOST
AT kullanımı
önerilmez.

Tropikamid
5 mg/mL

TROPAMID
%0.5 5 ML

GOZ
DAMLASI

S01FA06

Tanı işlemleri
sırasında

midriyazis ve
siklopleji

sağlanması için
ve bazı

preoperatif ve
postoperatif

durumlarda kısa
etki süreli bir

midriyatik
gerektiğinde.

Göze (ya da
gözlere) %0.5'lik
çözeltiden 2-4

damla damlatılır,
beş dakika içinde

tekrarlanır.

C

Ciddi
advers

reaksiyon
riskinden

ötürü
infantlarda

%0,5'lik
konsantrasy

ondan
fazlası

kullanılmam
alıdır

Enerji Dağılımı
Enerji 265 kcal
Karbonhidrat

% 43
Lif % 4    Protein

% 18
Yağ % 35

 
Enerji ve Besin

Öğesi
Karbonhidrat

TUPLE
DIABETİK
ENTERAL

BES.-
NOVASOUR
CE DIABETES

250 ML
MULTIFRUIT

SOL (B)

V06DB Diabetes
mellitus ya da

glukoz
intoleransı olan

hastaların
beslenmesinde

kullanılır.

Tam 1 beslenme
için günde 1500-
2000 ml veya ek

besin olarak
kullanıldığında

>500 ml

  3 yaşın
altındaki
çocuklar

için uygun
değildir.
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28,8 g
Protein 12 g
Yağ 10,3 g

Karakteristik
Özellikler

Osmolarite 318
mOsm/l

a) Vitaminler
Biotin 5 mcg
Folik asit 27

mcg
Niasin 1,8 mg

Pantotenik asit
0,93 mg

Vitamin B2
(Riboflavin) 0,2

mg
Vitamin B12

(Siyanokobala
min) 0,39 mcg

Vitamin B1
(Tiamin)

hidroklorür 0,17
mg

Vitamin B6
(Piridoksin) 0,23

mg
Vitamin C 10

mg
K1 vitamini 6,2

mcg
Betakaroten

312İÜ
Kolekalsiferol

(Vitamin D3) 30
İÜ

Alfa-Tokoferol
asetat (E

vitamini) 3,4 İÜ
Kolin 46 mg

A vitamini 68 İÜ
Mineraller

Bakır (metalik)
150 mcg

Çinko 1,1 mg
Demir 1,4 mg
Fosfor 72 mg
İyot 13 mcg
Kalsiyum 92

mg
Mangan 0,35

mg
Molibden 11

mcg
Krom 6,8 mcg
Potasyum 157

mg
Selenyum 5,3

mcg
Sodyum 93 mg

Magnezyum
22 mg

TUPLE FIBERLI
BES.-JEVITY
500 ML SOL
(LIFLI) (B)

V06DB

Jevity, tıbbi
gözetim altında
tek başına veya

ek besin
kaynağı olarak

kullanıma
uygun bir
üründür.

   

Doktor veya
diyetisyen
tarafından
önerilmedik

çe
çocuklarda
kullanılmaz.

 Vitaminler
A vitamini 70

mcg
Biotin 5 mcg
Folik asit 26,7

TUPLE
STANDART

ENTERAL BES.
SOL. -

( FRESUBIN

V06DB

Malnutrisyon ve
malnutrisyon

riski olan
hastaların diyet
yönetimi içindir.

Erişkinlerde tam
beslenme için

günde 1,5 litreye
kadar,

destekleyici

 

1 yaş altı
çocuklar

için uygun
değildir.. 6
yaşından
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mcg
Niasin 1,6 mg

Pantotenik
asit0,47 mg
Vitamin B6

(Piridoksin) 0,16
mg

Vitamin C 6,7
mg

K1 vitamini 6,7
mcg

Vitamin  E 1,3
mg

Beta-karoten
133 mcg

Kolekalsiferol
(Vitamin D3)

1,3 mcg
Kolin 36,7 mg
b) Mineraller

Bakır (metalik)
133 mcg

Çinko 1,2 mg
Demir 1,3 mg
İyot 13,3 mcg
Kalsiyum 80

mg
Trikalsiyum

fosfat 63 mg
Mn 0,27 mg
Mo 10 mcg
Cr 6,7 mcg

Potasyum 125
mg

Se 6,7 mcg
Sodyum 75 mg

Mg 25 mg
Klorür 115 mg
Florür 0,13 mg

ORIGINAL)
500 ML (B)

beslenme için
günde 0,5 litreye

kadar
kullanılmalıdır. 

küçük
çocuklarda

dikkatli
kullanılmalıd

ır.

Enerji Dağılımı
Enerji 785 kcal
Karbonhidrat

% 49 
Protein % 15,5

 Yağ % 35
Enerji ve Besin

Öğesi
Karbonhidrat

96,5 g
Protein 30,5 g

Yağ 31 g
Karakteristik

Özellikler
Osmolarite 382

mOsm/l

TUPLE
YUKSEK

KALORILI
BES. SOL.-

ISOSOURCE
ENERGY

VANILLA 500
ML SOL(B)

V06DB

Yüksek enerjili
diyet

gerektiğinde
(katabolik ve

yanık hastaları,
respiratuar

rahatsızlıklar,
kafa travmaları,

operasyon
sonrası

komplikasyonlar
, kanser,

malnütrisyon vb.
durumlarda) ve

sıvı alımı
sınırlandığında

(renal veya
kardiyak

yetmezlik)

Aksi tavsiye
edilmediği

takdirde tam
beslenme için
günde-2-3 şişe.

 

3 yaşın
altındaki
çocuklar

için uygun
değildir.
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Enerji Dağılımı
Enerji 650 kcal
Karbonhidrat

% 49
Protein % 21

Yağ % 30
Enerji ve

BesinÖğesi
Karbonhidrat

80 g
Protein
33,5 g

Yağ 22 g
Karakteristik

Özellikler
Osmolarite 350

mOsm/l

TUPLE
YUKSEK

PROTEINLI-
ISOSOURCE

PROTEIN
VANILLA 500

ML SOL(B)

V06DB

Yüksek proteinli
diyet

gerektiğinde
(katabolik ve

yanık hastaları,
operasyon

sonrası
komplikasyonlar
, malnutrisyon

vb.
durumlarda),
kritik olmayan

stresli
hastalarda

kullanılır.

Aksi tavsiye
edilmediği

takdirde tam
beslenme için
günde-4 3 şişe.

 

 3 yaşın
altındaki
çocuklar

için uygun
değildir.

Tigesiklin 50 mg
TYGACIL

(MRSACIN)
50 MG IV FLK

J01AA12

Metisiline
dirençli

Staphylococcus
aureus (MRSA)

da dahil
komplike deri ve

deri yapısı
enfeksiyonları

Komplike
intraabdominal

enfeksiyonlar
Bakteriyeminin

eşlik ettiği
vakalar dahil

Streptococcus
pneumoniae

(penisiline
duyarlı izolatlar),

Haemophilus
influenza (beta

laktamaz
negatif izolatlar)

ve Legionella
pneumophila'nı
n neden olduğu
toplum kökenli

bakteriyel
pnömoni.

 100 mg
başlangıç

dozundan sonra
12 saatte bir 50

mg şeklinde
kullanılır.

D

TYGACİL
dişlerde

oluşabilece
k renk

değişiklikleri
nden dolayı
8 yaşından

küçük
çocuklarda
kullanılmam

alıdır. 18
yaşından

küçük
çocuklarda

ise
TYGACİL'in

güvenlilik ve
etkililiği

belirlenme
miş

olduğunda
n bu yaş

grubunda
kullanımı

önerilmeme
ktedir.

 Bir ölçek (5
ml), 120 mg

parasetamol
içerir.

TYLOL (A-
PER) 120

MG/5 ML 150
ML SURUP

N02BE01

Çocuklarda
hafif ve orta

şiddetli ağrılar
ile ateşin

semptomatik
tedavisinde
endikedir.

her doz arasında
4 saat veya

daha uzun aralık
bırakılarak günde

4 kez
tekrarlanabilir.

B

her doz
arasında 4
saat veya
daha uzun

aralık
bırakılarak

günde 4 kez
tekrarlanabi

lir.
Tiyokolşikosid

4 mg
TYOFLEX

4MG 20KPS
M03BX05 Yetişkinlerde ve

16 yaştan
itibaren

adolesanlarda,
akut spinal
patolojideki

ağrılı kas
spazmlarının ek

tedavisinde
endikedir.

Önerilen ve
günlük

maksimum doz,
her 12 saatte bir
(günde 2 kez) 2
kapsül (8 mg)

yani bir günde en
fazla 4 kapsül (16

mg
tiyokolşikosid/gün

X TYOFLEX
güvenlik
endişeleri
nedeniyle
16 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanılmam

alıdır
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)'dür.

50 mg
Ranitidin'e

eşdeğer 55,93
mg Ranitidin
hidroklorür

içerir.

ULCURAN
(RAGASIT) 50

MG/2 ML
IM/IV 10

AMP

A02BA02

ULCURAN
duodenal ülser,

selim gastrik
ülser, post-

operatif ülser,
reflü özofajiti,

Zollinger-Ellison
sendromu

tedavilerinde ve
gastrik salgı ve
asit üretiminin
azaltılmasının
istendiği ağır
hastalardaki

stres
ülserasyonunda
n kaynaklanan
gastrointestinal

hemorajinin
profilaksisinde,

kanamalı peptik
ülserli

hastalarda
tekrarlayan
hemorajinin

profilaksisinde,
asit aspirasyonu

(Mendelson
Sendromu) riski

bulunan
hastalarda

genel
anesteziden

önce, özellikle
doğum

sürecindeki
obstetrik

hastalarda
endikedir.

20 ml hacme
seyreltildikten
sonra yavaş (2

dakika süresince)
intravenöz

enjeksiyon yolu
ile 6-8 saatte bir
tekrarlanarak 50
mg'a kadar, ya

da iki saat
süresince saatte
25 mg'lık hız ile

aralıklı intravenöz
infüzyon yolu ile

6-8 saatlik
aralıklarla

tekrarlanarak
veya

intramüsküler
enjeksiyon

yoluyla 6-8 saatte
bir 50 mg (2 ml)
uygulanabilir.

B

Çocuklar ve
infantlarda
(6 ay-11 yaş

arası)
ULCURAN
yavaş (en

az 2 dk
süresince)
intravenöz
enjeksiyon

ile 6-8
saatte bir

maksimum
50 mg'a
kadar

uygulanabili
r.

2 mg
remifentanil'e
eşdeğer 2,193

mg
remifentanil
hidroklorür 

ULTIVA 2 MG
(RENTANIL)

ENJ LIYO TOZ
ICEREN FLK

N01AH06

genel
anestezinin
indüksiyonu

ve/veya
devamı

sırasında yakın
gözetim altında,

analjezik ajan
olarak  kullanılır.

Mekanik
ventilasyonlu 18

yaş ve üzeri
yoğun bakım
hastalarında
analjezi ve
sedasyonu
sağlamada
endikedir.

ULTIVA
uygulaması

hastanın
cevabına göre

bireyselleştirilmeli
dir. ULTIVA'nın

genel anestezide
tek ajan olarak

kullanımı
önerilmemektedir

.

C

1-12 yaş
arası

çocuklar
için anestezi

başlatma
amacıyla

ULTIVA
verilmesi

konusunda
veri

bulunmam
aktadır, bu

nedenle
önerilmeme

ktedir.

Her tablet 300
mg allopurinol

içerir.

URIKOLIZ 300
MG 50
TABLET

M04AA01

Primer veya
sekonder gut

hastalıklarındaki
hiperüriseminin

tedavisi
Lösemi, lenfoma

veya
serum/idrar ürik

asit
seviyelerinde

Hafif koşullarda
günlük doz 100-

200 mg'dır.
Orta şiddetteki

durumlarda
günlük doz 300-

600 mg'dır.
Ciddi

durumlarda ise
günlük doz 700-

C

15 yaş
altındaki

çocuklarda;
10-20

mg/kg
olacak ve
günlük 400

mg'ı
geçmeyec
ek şekilde
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yükselmeye
neden olan

kanser
tedavilerinin
uygulandığı

malign
hastalıklar
Reküran

kalsiyum oksalat
taşı olan

hastaların
tedavisi

900 mg'dır. verilmelidir. 

1 ml çözeltide
0.1 g sodyum
amidotrizoat

ve 0.66 g
meglumin

amidotrizoat
içerir.

UROGRAFIN
%76 50ML
FLK Y.R.İ
IŞIKTAN
KORU

V08AA01

tüm anjiografik
tetkikler ve

artrografi dahil
olmak üzere
intraoperatif
kolanjiografi,
endoskopik
retrograd

kolanjiyopankre
atikografi
(ERCP),

siyalografi,
fistulografi,

histerosalpingog
rafi ve diğer
muayene

yöntemleri için
de uygundur.

Doz, hastanın
yaşına, ağırlığına,
kalp debisine ve
genel durumuna

bağlı olarak
değişebilir.

D

1 yaşa
kadar 7-10

ml
1-2 yaş 10-

12 ml
2-6 yaş 12-

15 ml
6-12 yaş 15-

20 ml
12 yaş

üzerinde
Erişkin dozu

250 mg
ursodeoksikolik

asit içerir.

URSACTIVE
250 MG 100

KAPSUL
A05AA02

Dekompanse
karaciğer
sirozunun
olmadığı

durumlarda
primer biliyer

sirozun (primer
biliyer kolanjit)
tedavisinde,

Safra taşı
bulunmasına

rağmen, safra
kesesi

fonksiyonlarının
devam ettiği
hastalarda,

çapı 15 mm'den
küçük ve X-ışını
görüntülerinde

gölgeli olmayan
(radiolucent)

kolesterol safra
taşlarının

eritilmesinde,
Karaciğer nakli

yapılmış
hastalarda safra

taşı/kolestaz
proflaksisinde,

Gebeliğin
intrahepatik
kolestazında,
Kistik fibroz ile

ilişkili
hepatobiliyer
hastalıkların
tedavisinde
endikedir.

Primer biliyer
sirozun (PBS)
tedavisinde

Günlük dozaj
14±2 mg

ursodeoksikolik
asit/kg (vücut

ağırlığı) (2-4 eşit
bölünmüş
dozlarda)

Kolesterol safra
taşlarının

eritilmesinde
10 mg/kg/gün
ursodeoksikolik

asit (2-4 eşit
bölünmüş
dozlarda)

Karaciğer nakli
yapılmış

hastalarda safra
taşı/kolestaz

profilaksisinde
10-15 mg/kg/gün

(2-4 eşit
bölünmüş
dozlarda)
Gebeliğin

intrahepatik
kolestazında

10-20 mg/kg/gün
(2-4 eşit

bölünmüş
dozlarda)

Kistik fibroz ile
ilişkili

hepatobiliyer
hastalıkların

B

URSACTİVE'i
n

kullanımınd
a yaş

sınırlaması
yoktur.

URSACTİVE
kullanımı

vücut
ağırlığına ve

hastanın
durumuna

bağlıdır.
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tedavisinde
6 yaş ve üzeri
çocuklar ve
erişkinlerde

20mg/kg/gün (2-
3 eşit bölünmüş

dozlarda)
gerektiğinde

30mg/kg/gün'e
çıkarılabilir. 1 ay-
18 yaş arasındaki

çocuklarda
ursodeoksikolik

asitin süspansiyon
formu

kullanılabilir.

Valasiklovir
500 mg

VALTREX
500MG 10TB J05AB11

Herpes zoster
(zona)

enfeksiyonlarının
tedavisinde
endikedir.

VALTREX, akut
ve post herpetik

nevraljji dahil,
zostere bağlı

ağrının süresini
ve hastalarda

görülme oranını
azaltarak,

ağrının
giderilmesini

hızlandırır.

1000 mg
valasiklovir (2

VALTREX 500 mg
tablet), günde 3
kez, 7 gün süre ile

alınmalıdır.

B

12 yaşın
altındaki

pediyatrik
hastalarda
VALTREX'in
etkinlik ve
güvenliliği
saptanma

mıştır.

 1 flakonda 1 g
vankomisine

eşdeğer
1080.00 mg
vankomisin
hidroklorür

bulunur

VANCOTEK 1
GR IV

ENJEKTABL
FLAKON

J01XA01 Vankomisin,
Nocardia

Orientalis'in
(eskiden

Streptomyces
orientalis olarak

bilinen) belli
suşlarından elde
edilen amfoterik

glikopeptit
yapıda bir

antimikrobiyal
maddedir.

Vankomisinin,
birçok gram

pozitif
organizmalara

karşı bakterisidal
etkisi vardır.

Genel erişkin
intravenöz dozu,

%0.9 Sodyum
Klorür Çözeltisi,

%5 Dekstroz
içinde 6 saatte
bir 500 mg veya
12 saatte bir 1

g'dır. Her bir doz
10 mg/dk'dan

fazla olmayacak
şekilde

uygulanmalıdır.

C Genel
intravenöz

doz, 6
saatte bir

verilen
(günlük

toplam doz,
40 mg/kg

vücut
ağırlığı) 10
mg/kg'dır.
Her bir doz

en az 60
dakikalık

periyotlarla
uygulanmal

ıdır. Yeni
doğanlarda

ve
bebeklerde
günlük doz
daha düşük
olabilir. Bir

haftalık
bebeklerde

12 saatte
bir ve daha
sonra 1 aya

kadar 8
saatte bir
10 mg/kg

dozu
takiben 15

mg/kg
başlangıç

dozu
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önerilmekte
dir.

Her bir ampul
100 mg

pentoksifilin
içerir.

VASOPLAN
(TRENTILIN)

100 mg
5AMP

IŞIKTAN
KORU

C04AD03

arteriyoskleroz
ya da diyabet

gibi çeşitli
nedenlere bağlı
oklüsif periferik
arteriyopatilerd

e izlenen
istirahat halinde
bacak ağrıları,

kesik topallama
ve trofik

bozukluklar
(ülserasyon "
ulkus kruris ",

gangren) gibi
semptomların

tedavi ve
kontrolünde
endikedir.

en yüksek alınan
doz 80 mg/kg

Gebelikte
kullanım
emniyeti

tam
kanıtlanm

amıştır.

18 yaşından
küçük

çocuklarda
kullanılmam

alıdır.

Betahistin
dihidroklorür,
24 mg (15.63

mg betahistine
eşdeğer)

VASOSERC
(BETASERC)
24 MG 20 TB

N07CA01

vertigo
(bulantı/kusman

ın eşlik ettiği)
işitme kaybı

(işitme zorluğu)
kulak çınlaması

Yetişkinler için
doz gün içinde

dozlara
bölünmüş şekilde

uygulanan 48
mg'dır (günde 2

kez 1 tablet).

B

18 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanılması
önerilmeme

ktedir.

Betahistin
dihidroklorür
16 mg (10.42

mg betahistine
eşdeğer)

VASOSERC
FORT 16MG

30TB
N07CA01

vertigo
(bulantı/kusman

ın eşlik ettiği)
işitme kaybı

(işitme zorluğu)
kulak çınlaması

Yetişkinler için
doz gün içinde

dozlara
bölünmüş şekilde
uygulanan 24-48
mg'dır (günde 3
defa 1-2 tablet)

B

18 yaşın
altındaki

çocuklarda
kullanılması
önerilmeme

ktedir.

 5 mg
nebivolole

eşdeğer 5,45
mg nebivolol

hidroklorür
içerir

VASOXEN
5MG 28TAB.

(TK)
C07AB12

Esansiyel
hipertansiyon
tedavisi.70 yaş
ve üzerindeki
hastalarda

standart
tedavilere ilave

olarak stabil,
hafif ve orta
kronik kalp
yetmezliği
tedavisi.

Doz günde bir
tabletdir (5 mg).

Tercihen her
zaman günün
aynı saatinde

alınmalıdır.

C

18 yaş altı
çocuklarda

ve
adolesanlar

da
VASOXEN'in
güvenliliği
ve etkililiği

kanıtlanma
mıştır. 

Trimetazidin
dihidroklorür

35 mg

VASTAREL
MR 35 mg 60

TB (TK)

C01EB15 Birinci basamak
antianjinal
tedavilerle

yeterli şekilde
kontrol altına
alınamayan

veya bu
tedavilere
intolerans

gösteren stabil
anjina pektorisli
erişkin hastaların

semptomatik
tedavisi için

Sabah ve akşam
yemeklerle

birlikte 1 tablet.

C 18 yaşın
altındaki

çocuklarda
Trimetazidin'
in güvenliliği
ve etkililiği
incelenme

miştir.
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ekleme tedavisi
olarak

endikedir.

LİDOKAİN
VEMCAINE

PUMP %10 50
ML SPREY

N01BB02 -Lokal
Anestezikler/

Amitler

Solunum ve
sindirim yollarına
tüp, kateter vb.

cihazlar
takılırken; diş

taşları
temizliğinde,
radyografi ve

kalıp alma
esnasında;

küçük cerrahi
girişimlerde;

doğum
esnasında

meydana gelen
yırtılmaların

dikişlerinde lokal
anestezik olarak

kullanılır

1 uygulama 10
mg lidokaine 
eşdeğerdir. Diş
hekimliğinde

mukoz
membrana 1-5

uygulama,
maksiler sinus

ponksiyonunda
ponksiyon
kısmına 3

uygulama,
doğum

esnasında
maksimum 20

uygulama,
solunum yolları ile

ilgili
müdahalelerde
maksimum 20
uygulamaya

kadar
kullanılabilir.

B

12 yaşın
altındaki

çocuklarda
doz

3mg/kg'ı
geçmemeli
dir. (Vücut

ağırlığı
20 kg olan

çocuklarda
6

uygulama).
Özellikle
larinks ve
trakeada

kullanımınd
a doz

1,5mg/kg'a
düşürülmeli

dir.
12 yaş üstü
çocuklarda
doz, yaşa,

vücut
ağırlığına ve

fiziksel
statüye

göre
belirlenmeli

dir.
3 yaşındaki

veya 3
yaşın

altındaki
çocuklarda

daha az
konsantre
lidokain

çözeltileri
önerilmekte

dir.
Yaşlı

hastalarda
şiddetli

hastalarda
veya

septisemi
hastalarınd
a doz, yaşa,

vücut
ağırlığına ve

fiziksel
statüye

göre
ayarlanmalı

dır.

Venlafaksin 
Hidroklorür

VENLADEP
XR

( SULINEX )
75 MG 28

TABLET

N06AX16-
Antidepresanlar/

Diğer Antidepresanlar

Major
depresyonun
tedavisinde,

major
depresyonun
nüksünün ve

yeni epizodların
engellenmesind

e, yaygın

Yemek ile birlikte
alınması 

tavsiye edilir. Her
kapsül bütün
olarak sıvıyla
yutulmalıdır.

Kapsül
bölünmemeli,

ezilmemeli,

C

18 yaşın
altındaki

çocuklar ve
gençlerin

tedavisinde
endikasyon

u yoktur.
Klinik

çalışmalard
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anksiyete
bozukluğu

tedavisinde,
sosyal fobi

tedavisinde,
agorafobi ile
birlikte veya
agorafobi
olmaksızın

görülen panik
bozukluğun
tedavisinde
endikedir.

çiğnenmemeli
veya suyla

karıştırılmamalıdır.
Günde bir kez ve
aşağı yukarı aynı

saatlerde
alınmalıdır.

a
antidepresa

nlarla
tedavi
edilen

çocuk ve
gençlerde
plaseboyla

tedavi
edilenlere

oranla
intiharla ilgili
davranışlar

ve
saldırganlık

daha
yüksek
sıklıkta

gözlenmiştir.
Yine de

klinik ihtiyaç
doğrultusun

da
tedaviye

karar
verildiği
takdirde
intihar

semptomlar
ı açısından

dikkatle
takip

edilmelidir.
Bunun yanı
sıra çocuk

ve
adölesanlar
ın büyüme,

ergenlik,
bilişsel ve

davranışsal
gelişimine
ilişkin uzun

süreli
güvenlilik

verileri
bulunmam

aktadır.
Venlafaksin 
Hidroklorür

VENLADEP
XR (SULINEX)
150 MG 28

TB

N06AX16-
Antidepresanlar/

Diğer Antidepresanlar

Major
depresyonun
tedavisinde,

major
depresyonun
nüksünün ve

yeni epizodların
engellenmesind

e, yaygın
anksiyete
bozukluğu

tedavisinde,
sosyal fobi

tedavisinde,
agorafobi ile
birlikte veya
agorafobi
olmaksızın

görülen panik
bozukluğun

Yemek ile birlikte
alınması 

tavsiye edilir. Her
kapsül bütün
olarak sıvıyla
yutulmalıdır.

Kapsül
bölünmemeli,

ezilmemeli,
çiğnenmemeli

veya suyla
karıştırılmamalıdır.
Günde bir kez ve
aşağı yukarı aynı

saatlerde
alınmalıdır.

C 18 yaşın
altındaki

çocuklar ve
gençlerin

tedavisinde
endikasyon

u yoktur.
Klinik

çalışmalard
a

antidepresa
nlarla
tedavi
edilen

çocuk ve
gençlerde
plaseboyla

tedavi
edilenlere

oranla
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tedavisinde
endikedir.

intiharla ilgili
davranışlar

ve
saldırganlık

daha
yüksek
sıklıkta

gözlenmiştir.
Yine de

klinik ihtiyaç
doğrultusun

da
tedaviye

karar
verildiği
takdirde
intihar

semptomlar
ı açısından

dikkatle
takip

edilmelidir.
Bunun yanı
sıra çocuk

ve
adölesanlar
ın büyüme,

ergenlik,
bilişsel ve

davranışsal
gelişimine
ilişkin uzun

süreli
güvenlilik

verileri
bulunmam

aktadır.
Salbutamol

sülfat
VENTOLIN

2,5MG
20NEB

R03CC02-Sistemik
kullanılan adrenerjik

ilaçlar/Selektif beta-2-
adrenoseptör

agonistleri

Astımda
bronkokonstriksi
yonu azaltarak

semptom
giderici olarak

kullanılan
rahatlatıcı
ilaçlardır.

Kontrol edici
ilaç olarak

kullanılmamalıdı
r.  KOAH'da
semptomları

azaltmak için ve
kurtarıcı ilaç

olarak
kullanılırlar.

Düzenli
tedavide tercih

edilmezler.

Salbutamolün
başlangıç dozu

nemli inhalasyon
yolu ile 2,5 mg'dır.

Bu doz 5 mg'a
artırılabilir. Tedavi

günde 4 kez
tekrarlanabilir.

Çok ağır
havayolu

tıkanmalarında,
yetişkinlerde

günde 40 mg'a
kadar yüksek
dozlar çok sıkı

medikal gözetim
altında

hastanede
kullanılabilir.

C 12 yaş ve
üzeri

çocuklar
için yetişkin

dozuna
göre, 4-11
yaş arası

çocuklar 2,5
mg ile 5 mg

(günde 4
defaya

kadar). 4
yaşın

altındaki
çocuklarda
uygulanma
sı için diğer
farmasötük

formlar
uygun

olabilir. 18
ayın

altındaki
bebeklerde

nebülize
salbutamol

ün klinik
etkililiği

belirsizdir.ge
çici

hipoksemi
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meydana
gelebileceğ

inden
destekleyici

oksijen
tedavisi

düşünülmeli
dir. 

Salbutamol
sülfat

VENT-O-SAL
100 mcg/200

DOZ
AEROSOL  

R03CC02-Sistemik
kullanılan adrenerjik

ilaçlar/Selektif beta-2-
adrenoseptör

agonistleri

Astımda
bronkokonstriksi
yonu azaltarak

semptom
giderici olarak

kullanılan
rahatlatıcı
ilaçlardır.

Kontrol edici
ilaç olarak

kullanılmamalıdı
r.  KOAH'da
semptomları

azaltmak için ve
kurtarıcı ilaç

olarak
kullanılırlar.

Düzenli
tedavide tercih

edilmezler.

Akut
bronkospazmın

rahatlatılmasında
yetişkinlerde 100

veya 200
mikrogram. Alerji
veya egzersizin

indüklediği
bronkospazmın
önlenmesinde,
alerjene maruz

kalma ve
egzersizin 10-15
dk. Öncesinde
200 mikrogram

kullanılır.
Ventolin'in
gerektikçe

kullanımı günde 4
kezi

geçmemelidir.

C

2-12 yaş
arası

çocuklarda
100

mikrogram,
gerekli

olduğunda
doz 200 

mikrograma
çıkarılabilir.
12 yaş ve

üzeri
çocuklarda

yetişkin
dozu

uygulanabili
r. Alerji veya

egzersizin
indüklediği
bronkospaz

mın
önlenmesin
de; 2-12 yaş

arası
çocuklarda

alerjene
maruz

kalma ve
egzersiz

öncesi 100
mikrogram,

gerekli
olduğunda

doz 200
mikrograma
çıkarılabilir.
12 yaş ve

üzeri
çocuklarda

yetişkin
dozu

uygulanabili
r. 5 yaşın
altındaki

çocuklarda
uygulamayı
kolaylaştırm
ak için yüz
maskesine
sahip bir

Volumatic
spacer

cihazı veya
Babyhaler

spacer
cihazı ile

kullanılabilir.
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Vorikonazol 
VFEND

(VORIX ) 200
MG IV  1 FLK

J02AC03- Sistemik
kullanılan 

antimikotikler/triazol
türevleri

İnvaziv
aspergillozun
tedavisinde,
nötropenik 

olmayan
hastalarda
kandidemi

tedavisinde, 
C. Kruseive

özofajiyal ve
sistemik

Candida
enfeksiyonları

dahil ciddi
Candida

enfeksiyonlarının
tedavisinde,

Scedosporium
türleri ve
Fusarium

türlerine bağlı
ciddi fungal

enfeksiyonların
tedavisinde,

diğer tedavileri
tolere

edemeyen
veya tedaviye
direnen, yanıt

vermeyen
hastalardaki
diğer ciddi

fungal
enfeksiyonların

tedavisinde,
yüksek risk
altındaki

hematopoetik
kök hücre nakli
alıcısı hastaların
invaziv mantar

enfeksiyonu
profilaksisinde

kullanılır.

Vfend IV'nin
saatte

maksimum 
3 mg/kg hızla ve
1-3 saat içinde

verilmesi gerekir.
Yükleme dozu

bütün
endikasyonlar

için (ilk 24 saat)
her 12 saatte bir
6 mg/kg verilir.
İdame dozu 24
saatten sonra
verilir. Ciddi

invazif Candida/
ciddi invazif

Aspergilloz/Sced
osporium ve

Fusarium
enfeksiyonları/

diğer ciddi
mantar

enfeksiyonlarında
her 12 saatte bir
4 mg/kgverilir.

Nötropenik
olmayan

hastalarda
kandidemi de

her 12 saatte bir
3-4 mg/kg verilir.

D

2-<12 yaş
arasındaki

çocuklarda
ve 12-14 yaş

arası (<50
kg) genç 

adölesanlar
da yükleme
dozu (ilk 24
saat) her 12
saatte bir 9

mg/kg,
idame dozu

(ilk 24
saatten
sonra)

günde 2
kere 8
mg/kg
verilir.

Karbomer VISCOTEARS
10 GR JEL

S01XA20-Duyusal
organlar-

oftalmolojikler-
glokoma karşı

kullanılan (antiglokom)
preparatlar ve

miyotikler-beta blokör
ilaçlar

Göz kuruluğu
sendromunda

(keratokonjuncti
vitis 

sicca) ve
gözyaşı

eksikliğinde
veya patolojik

gözyaşı 
filmi için gözyaşı
yerine kullanılır.

Hastalığın
şiddetine bağlı

olarak,
günde 3-4 kez
veya gerekli 

olduğunda, 1 kez
uygulanır.

C

Çocuklarda
etkinlik ve
güvenliliği

çalışılmamış
tır.

Ergokalsiferol,
Fitomenadion,
Alfa-tokoferol
(E vitaminli),

Retinol
palmitat

VITALIPID-N
ADULT 10 ML

10 AMP

B05XC-Hematolojik
ilaçlar-kan 

yerine geçen
preparatlar ve

perfüzyon çözeltileri-
intravenöz çözelti

eklentileri-
vitaminler

Vitalipid N
Adult, yağda

çözünen A, D2,
E ve K1 

vitaminlerinin
günlük

gereksinimini
karşılamada 
takviye olarak

endikedir.

Erişkinler ve 11
yaşın üzerindeki 

çocuklar için
kullanılmalıdır. 
Seyreltilmeden
verilmemelidir. 
Günlük doz 10

ml'yi
geçmemelidir.

C

Bebekler ve
11 yaşına

kadar olan
çocuklar

için,
Vitalipid N

İnfant 
kullanılır.

Günlük doz
10 ml'yi

geçmemeli
dir.
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Levofloksasin
VOLEFLOK(LE
FOX) 500MG

IV FLK

J01MA12-Sistemik
kullanılan 

antiinfektifler-sistemik 
kullanılan

antibakteriyeller-
diğer beta-laktam

antibakteriyeller-diğer
sefalosporinler ve

penemler

Levofloksasine
duyarlı;

toplumda
edinilmiş 
pnömoni,

piyelonefrit
dahil

komplikasyonlu
üriner
sistem

enfeksiyonları,
prostatit, deri ve

yumuşak 
doku

enfeksiyonları,
hastanede

edinilmiş
pnömoni,

şarbon
inhalasyonu

enfeksiyonlarının
tedavisinde
endikedir.

Uygalama
günde tek doz

veya 
günde iki kez

yapılabilir.
İnfüzyon süresi

500 mg
VOLEFLOK

çözeltisi için 60 dk
olmalıdır.

C

Çocuklarda
ve

büyümesi
devam
eden

ergenlerde
kullanımı

kontrendike
dir.

Poli(O-2-
hidroksietil)
nişasta %6

Sodyum klorür
%0,9

VOLUVEN %6
IV 500 ML

POŞET
B05AA07

Tek başına
kristaloidlerin

yeterli olmadığı
akut kan kaybı

nedeniyle
oluşan

hipovolemi
tedavisinde
endikedir.

 maksimum
günlük doz 30

ml/kg'dır.
D

Çocuklarda
veriler

sınırlıdır, bu
nedenle

HES
ürünlerinin

bu
popülasyon

da
kullanılmam
ası tavsiye

edilir.

Alprazolam 0.5
mg

XANAX 0,5
MG(STABINA

)30 TB
N05BA12

Anksiyete
semptomlarının
giderilmesinde

kısa süreli
kullanım için

Anksiyete
bozuklukları

Panik
bozuklukları

Anksiyete Günde
3 defa 0.25-0.5
mg, Geriyatrik
hastalar ya da

debilizan hastalık
varlığında Günde
2-3 defa 0.25 mg,
Panik bozukluklar
Yatmadan önce
0.5-1.0 mg ya da
günde 3 defa 0.5

mg

D

Çocuklarda
kullanımı
tavsiye

edilmez.

Paliperidon
palmitat

156 mg (100
mg

paliperidona
eşdeğer)

XEPLION 100
MG/1 ML IM

ENJ
N05AX13

XEPLION
şizofreni tedavisi

ve şizofreni
semptomlarının

tekrarının
önlenmesinde

endikedir.

XEPLION'un
önerilen

başlangıç dozu,
terapötik

konsantrasyonlar
a hızla ulaşılması

amacıyla
tedavinin birinci

gününde 150 mg
ve bir hafta sonra

(8. gün) 100
mg'dır.Üçüncü

doz, ikinci
başlangıç

dozdan bir ay
sonra

uygulanmalıdır.
Önerilen aylık

idame dozu 75
mg'dır

C

çocuklarda
ve 18 yaşın

altındaki
hastalarda
güvenliliği
ve etkinliği
incelenme

miştir.
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Paliperidon
palmitat

234 mg (150
mg

paliperidona
eşdeğer)

XEPLION 150
MG/1.5 ML

IM ENJ
N05AX13

XEPLION
şizofreni tedavisi

ve şizofreni
semptomlarının

tekrarının
önlenmesinde

endikedir.

XEPLION'un
önerilen

başlangıç dozu,
terapötik

konsantrasyonlar
a hızla ulaşılması

amacıyla
tedavinin birinci

gününde 150 mg
ve bir hafta sonra

(8. gün) 100
mg'dır.Üçüncü

doz, ikinci
başlangıç

dozdan bir ay
sonra

uygulanmalıdır.
Önerilen aylık

idame dozu 75
mg'dır

C

çocuklarda
ve 18 yaşın

altındaki
hastalarda
güvenliliği
ve etkinliği
incelenme

miştir.

Paliperidon
palmitat

117 mg (75 mg
paliperidona

eşdeğer)

XEPLION 75
MG/0,75 ML

IM ENJ
N05AX13

XEPLION
şizofreni tedavisi

ve şizofreni
semptomlarının

tekrarının
önlenmesinde

endikedir.

XEPLION'un
önerilen

başlangıç dozu,
terapötik

konsantrasyonlar
a hızla ulaşılması

amacıyla
tedavinin birinci

gününde 150 mg
ve bir hafta sonra

(8. gün) 100
mg'dır.Üçüncü

doz, ikinci
başlangıç

dozdan bir ay
sonra

uygulanmalıdır.
Önerilen aylık

idame dozu 75
mg'dır

C

çocuklarda
ve 18 yaşın

altındaki
hastalarda
güvenliliği
ve etkinliği
incelenme

miştir.

a) Vitaminler
Biotin 5 mcg
Folik asit 169

mcg
Niasin 2,5 mg

Pantotenik asit
1,1 mg

Vitamin B2
(Rboflavin)

0,29 mg
Vitamin B12

(Siyanokobala
min) 0,5 mcg

Vitamin B1
(Tiamin)

hidroklorür 0,25
mg

Vitamin B6
(Piridoksin) 0,34

mg
Vitamin C 43

mg
K1 vitamini 10

mcg
Vitamin E 30 İÜ
Vitamin D3 668

İÜ
Kolin 51 mg

YUKSEK
PROTEINLI-
PROSURE
VANILYA
AROMALI

240 ML SOL

V06DB

ProSure,
istenmeyen kilo

kaybı olan
hastaların
beslenme

tedavilerinde
kullanılmak
üzere özel

olarak formüle
edilmiş bir
üründür.

ProSure kutu ile
birlikte sunulan
pipetle veya
açma bandı

açıldıktan sonra
bardağa
dökülerek
içilebiilir.

Açılmamış kutular
oda sıcaklığında

(15-25°C)
saklanmalıdır..

Açıldıktan sonra
üzeri kapatılarak

buzdolabında
saklanmalı ve 24

saat içinde
kullanılmalıdır. 24

saat içinde
tüketilmeyen

kısım atılmalıdır.

 

Doktor veya
diyetisyen
tarafından
önerilmedik

çe
çocuklarda
kullanılmaz.
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A vitamini 450
İÜ

b) Mineraller
Bakır (metalik)

78 mcg,
Çinko2,5 mg

Demir 0,65 mg
Fosfor 105 mg
İyot 16 mcg
Kalsiyum 148

mg
Manganez

0,42 mg
Molibden 14

mcg
Krom 10 mcg
Potasyum 200

mg
Selenyum 7,9

mcg
Sodyum 150

mg
Magnezyum

42 mg

Midazolam
5 mg

ZOLAMID(DO
RMICUM) 5
MG/5 ML

Y.R.İ. 

N05CD08

Diagnostik veya
cerrahi girişimler

öncesinde ve
süresince, lokal

anestezi ile
birlikte ya da

tek başına
bilinçli sedasyon

oluşturmak.
Anestezi
-Anestezi

indüksiyonu
öncesi

premedikasyon
-Anestezi

indüksiyonu
-Kombine

anestezide
sedatif olarak
Yoğun bakım
ünitelerinde
sedasyon

oluşturmak

Midazolam yavaş
uygulamayı ve

her hastada ayrı
dozlamayı

gerektiren potent
bir sedatif

ajandır. Doz her
bireyde ayrı

ayarlanmalı ve
hastanın klinik
gereksinimi,

fiziksel durumu,
yaşı ve

kullanmakta
olduğu ilaçlara

bakılarak, istenen
sedasyon

düzeyine güvenli
bir şekilde

erişilmesi için doz
titrasyonu

şiddetle tavsiye
edilmektedir.

D

Rektal
uygulama

(Altı aylıktan
büyük)

Genelde
0.4

mg/kg'lık
toplam

ZOLAMİD
dozu (0.3-
0.5 mg/kg
arasında
değişir)
anestezi

indüksiyonu
ndan 20-30

dakika
önce

uygulanmal
ıdır. Mevcut
veriler sınırlı
olduğunda

n, altı
aylıktan
küçük

çocuklarda
kullanımı
tavsiye

edilmemekt
edir.I.M.

uygulama
(1-15 yaş)

İ.m.
enjeksiyon

ağrılı
olabileceği

nden
yalnızca
istisnai

durumlarda
bu yol

kullanılmalıd
ır.
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250 mg
asiklovir içerir.

ZOVIRAX(ASİ
RAX) 250 MG

IV INF ICIN
LIYO TOZ

ICEREN 1 FLK

J05AB01

Bağışıklık sistemi
baskılanmış
hastalarda

Herpes simplex
enfeksiyonları,G
enital herpes ile

ilk
enfeksiyonda,H
erpes simplex

ensefaliti,
Varicella zoster

virüsünün
neden olduğu

santral sinir
sistemi

enfeksiyonları,N
eonatal Herpes

simplex virüs
enfeksiyonu,Ba
ğışıklık sistemi
baskılanmış
hastalarda

Varicella zoster
enfeksiyonları.

ZOVİRAX
intravenöz olarak
yaklaşık 8 saatlik
aralarla günde 3
kez verilmelidir.

B

3 ay ile 12
yaş

arasındaki
çocuklarda

ZOVİRAX
dozu vücut

yüzeyi
alanına

göre
hesaplanır. 

Linezolid
600.0 mg

ZYVOXID
(LIMEXID)
600 MG 10

TB

J01XX08

Vankomisine-
dirençli

Enterococcus
faecium

enfeksiyonları,N
ozokomiyal

pnömoni,Deri
ve deri

yapılarına ait
komplike

enfeksiyonlar,D
eri ve deri

yapılarına ait
komplike
olmayan

enfeksiyonlar,To
plumdan
edinilmiş
pnömoni

erişkin hastalar 12
saatte bir

ZYVOXID 600 mg
ile tedavi

edilmelidir.

C

ZYVOXID
dozu

pediyatrik
hastalarda

yaş ve
vücut

ağırlığına
göre

belirlenir

ACİL DURUMDA KULLANILAN İLAÇLARIN DOZ TABLOLARI

İsordil
Adrenalin (Epinefrin) 
Atropin Sülfat Diazepam 
(Valium)
Nalokson(Naloxon, Narcan) 
Morfin
Ventolin Magnezyum 
Sülfat IV Sıvılar

İSORDİL (5 mg)
Etken maddesi Nitrogliserin’ dir. Cardilate, Sorbide gibi ilaçların da etken maddesi nitrogliserindir.
Etkisi : Nitrogliserin, düz kasların dolayısıyla damar düz kaslarının gevşemesini sağlar. Kardiyovasküler 
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sistemin damar düz kasları gevşeyince, vazodilatasyon meydana gelir. Bu sayede :
1. Koroner arterlerin vazodilatasyonu nedeniyle artan kanlanma sonucunda myokardiyal oksijen 
gereksinimi azalacağından anjina ağrısı da azalacaktır.
2. Vazodilatasyon nedeniyle periferde göllenme olacağından kalbe dönen kan azalacağından 
ventriküllerin yükü de azalacak, dolayısıyla kalbin oksijen gereksinimi azalacaktır.

Kullanılması önerilen durumlar:
1. Angina ağrısını azaltmak için
2. Akut myokard infarktüsünde, etkilenen infarkt alanı küçültmek için
3. Konjestif kalp yetmezliğine bağlı pulmoner ödem için
4. Damar yolu açarken damar bulmakta zorlanıldığında topikal (yerel) uygulanabilir.

Kullanılamayacağı durumlar:
1. Artmış intrakranyal basınç varsa
2. Glokom
3. Hipovolemi
4. Hipotansiyon (özellikle bradikardi veya taşikardi ile birlikte görülen)
5. AMI bulgularına ilaveten epigastrik distres veya hıçkırık varsa

Yan etkileri :
1. Geçici, zonklayıcı baş ağrısı (hatta baş ağrısı olmadığında ilacın süresinin geçmiş olduğundan bile 
şüphelenebilirsiniz ! )
2. Hipotansiyon, halsizlik, baş dönmesi
3. Ateş basmış hissi

Veriliş yolu ve dozu:
Türkiye’de dilaltı olarak en yaygın kullanılan ilaç: isordil 5 mg dır. Ağrı geçmezse 5 dakika aralıklarla 3
kez verilebilir.
Hastada hızla hipotansiyon gelişebilir, o nedenle hasta çok yakından izlenmeli ve hipotansiyon 
oluştuğunda hemen bacaklar yükseltilmelidir. Sıvı verirken hızı doktora danışılmalıdır.
Damar yolu açmak için kullanabileceğiniz (ama şu an Türkiye’de bulunmayan) nitrogliserin merhem 
şeklindedir, uyguladıktan en az 5 dakika sonra damar yolu girişimi yapılmalıdır.

Dikkat: Alkollü içecek içmiş hastaya verilmez.

ADRENALİN (EPİNEFRİN)

Etkileri:
1. Beta-1 sempatik etkisi: Kalpte beta-1 reseptörlerin uyarılması sonucu kalbin kasılma gücü ve atım 
hızında artış oluşurken kalbin debisi de artar. Tedavi edici etkisi; - Asistolde elektriksel aktiviteyi 
düzenler. Myokardiyal kasılmayı artırır
2. Beta-2 sempatik etkisi: b2 reseptörleri uyararak bronkodilatasyona neden olur.
3. Alfa sempatik etkisi : Alfa reseptörlerin uyarılması bronşiyollerdeki arteryollerin 
Vazokonstriksiyonuna neden olur ve ödemi azaltır, ayrıca periferik vazokonstriksiyonla kan basıncını 
yükseltir.
Tedavi edici etkisi;
Vazokonstriksiyon etkisi perfüzyon basıncını artırır bu da kalp masajı yapıldığı koroner kan akımını artırır
Vazokonstriksiyon anaflaktik şokta kan basıncının desteklenmesine yardımcı olur.
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Kullanılması önerilen durumlar:
1. Kardiyak arrestte
2. Anaflakside hayati tehlike oluşturan bulguların tedavisinde
3. Astım krizinde (ikinci derecede kullanılacak ilaç)
4. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH)belirti ve bulguların çok kötüleşmesi durumunda

Kullanılamayacağı durumlar:
1. Anjina, hipertansiyon ve hipertiroidizm söz olduğunda kullanırken dikkatli olunmalıdır
2. Taşiaritmiler
3. Hamilelik
NOT: Kalp durması veya anaflaktik şokta kullanılabilir (kontrendikasyon yoktur)

Yan etkileri:
Kalp durması haricindeki hastalarda görülebilecek yan etkileri;
1. Taşikardi nedeniyle çarpıntı veya ektopik atımlar
2. Hipertansiyon
3. Anjina
4. Baş ağrısı, Tedirginlik, Tremor(titreme)

Işıktan korunmalıdır; nabız, kan basıncı ve EKG düzenli izlenmelidir
Türkiye’de % 25, % 50 veya ¼, ½ lik veya 1ml = 1 mg olan ampuller halinde satılmaktadır.
1ml ampulde 1 mg adrenalin F 1:1000 lik adrenalindir
% 25 veya ¼ F 1ml ampulde 0.25 mg adrenalin (F 1:1000 ) var demektir

4
% 50 veya ½ F1 ml ampulde 0.50 mg adrenalin (F 1:1000/2 ) var demektir.

1: 10 000 adrenalin F 1 mg / ml ise F 1ml Adrenalin + 9 ml %0.9 NaCl = 10 ml karışım F 1 : 10 000 à 
Damar yolundan ve bebeklerde bu şekilde sulandırılarak verilmelidir.

1.Kalp durmasında
IV doz F 1 mg (1:10 000lik adrenalinden 10 ml) dır; 3-5 dakika arayla doz tekrarlanabilir. Dozun 
verilmesinden sonra, her seferinde 20 ml serum hızla gönderilerek ilacın daha çabuk dolaşıma 
katılması sağlanmalıdır.

Endotrakeal doz F damaryolu açılamamışsa bu yol kullanılır. IV dozun 2-2.5 katı kadardır(2-2.5 mg 
adrenalin). SF ile 10 ml ye tamamlanarak verilmelidir. DİKKAT: IV yoldan sulandırılmadan 
verilmez !!!
2.Hafif anaflaktik reaksiyonda
1:1000 lik solüsyondan 0.3-0.5 ml subkutan yapılır. Şayet reaksiyonun nedeni bir sokma ya da ısırma 
ise ilave olarak sokulan yere aynı solüsyondan 0.1-0.2 ml SC olarak enjekte edilir (parmaklara, 
kulaklara, burna veya cinsel organlara enjekte edilmez).
3.Şiddetli anaflaktik reaksiyonda
Hasta 35 yaşın altındaysa: 1:10 000 lik solüsyondan 0.1 ml/kg olacak şekilde IV yoldan çok yavaş 
verilmelidir.
4. Astım krizinde
1:1000 solüsyondan 0.3 - 0.5 ml SC yoldan verilmelidir
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DİKKAT: Propranolol gibi betabloker ilaç kullanan hastalarda şiddetli hipertansiyona ve refleks 
bradikardiye neden olabilir.

Çocuklarda kullanılan dozu:

Semptomatik bradikardide : İV F 0.01 mg/kg (1:10 000 den 0.1 ml/kg)
ET F 0.1 mg/kg (1:10 000 den 0.1 ml/kg)

Nabızsız arrestte : İlk doz:İV F 0.01 mg/kg (1:10 000 den 0.1 ml/kg)
ET F 0.1 mg/kg (1:10 000 den 0.1 ml/kg)

Sonra: İlk dozu tekrarlayabilirsiniz, 3 – 5 dakika arayla.
Anaflaktik reaksiyonda verilebilecek en yüksek doz: 0.3 mg
Endotrakeal tüpten (ET) vereceğiniz zaman, adrenalin dozunu % 0.09 NaCl ile 3 - 5 ml’ye tamamlayarak 
tüpten verin ve hemen ardından ambu ile solutun ki ilaç akciğere yayılsın.

ATROPİN SULFATE

Kalbe olan parasempatik (vagal) etkiyi bloke ederek sinoatriyal düğümde hız artmasına ve 
atriyoventriküler kavşaktan iletinin artmasına neden olur. Yavaş olan kalp hızını normale döndürmenin 
yanı sıra ventriküllerde ektopik aktivite olasılığını dolayısıyla ventriküler fibrilasyonu önler. 
Parasempatik tonüsün artması, morfin veya organofosfat sonucu ortaya çıkan bradikardinin 
düzeltilmesinde oldukça etkili iken AV veya SA düğümdeki hasar nedeniyle ortaya çıkan bradikardilerin
tedavisinde etkisi çok düşüktür.

Kullanılması önerilen durumlar:
1. Prematür ventriküler kasılmaların(PVC) veya hipotansiyonun eşlik ettiği Sinüs bradikardisi
2. Bradikardinin eşlik ettiği  Tip I - 2. Derece AV Blok (Wenckebach)
3. İnferior duvara bağlı akut myokard infarktüsünde semptomatik bradikardiye eşlik eden 3. Derece 
kalp bloğunda
4. Bazı asistolu durumlarında
5. Organofosfat zehirlenmesinde antidot olarak

Kullanılamayacağı durumlar:
Hayati tehlike oluşturan acil durumlarda kullanılabilir. Ancak aşağıdaki durumlarda dikkatli 
olunmalıdır.
1. Hızlı ventriküler yanıtın olduğu atriyal flutter veya atriyal fibrilasyonda
2. Tip II - 2. Derece AV blok

3.Ön duvar akut myokard infarktüsünde oluşan tam (3.derece) AV blok

3. Glokom
4. KOAH

Yan Etkileri:
- Bulanık görme, baş ağrısı ve gözbebeklerinde genişleme
- Dudaklarda kuruluk, susama hissi
- Deride sıcaklık (ateş basması)
- Genellikle yaşlı erkeklerde idrar yaparken zorlanma
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DİKKAT: Erişkinlerde 0.5 mg’ dan daha düşük doz verildiğinde veya doğru doz çok yavaş 
verildiğinde paradoksal bradikardi gelişebilir.

Veriliş Yolu ve Dozu:
Türkiye’ de 1 ml ¼ lük, 1 ml ½ lik ve 1ml F 1 mg Atropin içeren ampuller halinde bulunmaktadır.

Erişkin İçin:
- Bradikardide 0.5 -1 mg (0.04 mg/kg) IV olarak verilir, kalp istenen hıza gelene kadar 5 dakika 

aralıklarla aynı doz tekrarlanabilir. Verilen Atropinin toplam dozu 3 mg üzerine çıkmamalıdır (çünkü bir 
insanda vagal uyarı yapacak doz 3 mg dır).

- Organik fosfat zehirlenmesinde 2 mg IM ve 1 mg IV verilir. Sekresyonda gözle görülür bir 
azalma olana kadar 5-10 dakika aralıklarla IV doz tekrarlanabilir.

- Asistolde 1 mg IV veya endotrakeal tüpten verilebilir, asistol devam ettiği sürece 5 dakikada bir
tekrarlanabilir.

Çocuk İçin:
0.02 mg/kg IV yoldan ve Endotrakeal tüpten verilebilir. Maksimum dozu 0.5 mg iken bir kerede verilecek 
minimum dozu 0.1 mg olmalıdır. Adölesan için bir kerede verilecek maksimum doz 1.0 mg’dır. Bir kere 
tekrarlanabilir.

Atropin Aşırıdozu (Zehirlenmesi) bulguları:
Genellikle davranışlarda bozukluk ortaya çıkar, bunları tanımlayan bazı cümleler : zırdeli, yabani tavşan 
kadar sıcak, yarasa kadar kör, pancar kadar kırmızı, kemik kadar kuru.
DİAZEPAM (VALİUM)

Etkisi :
Beynin motor korteksinde nöbet etkisini baskılar. Merkezi sinir sistemini baskılar. Kas gevşeticidir.

Kullanılması önerilen durumlar:
1. Status Epilepticus (nöbetlerin) tedavisi
2. Kardiyoversiyon öncesinde sedasyon (sakinleştirici) olarak
3. Özel durumlarda anksiyeteyi azaltmak için.

Kullanılamayacağı durumlar:
1. Fetüse olan toksik etkisi nedeniyle hamilelikte verilmez
2. Alkol veya sedatif (sakinleştirici) etkili ilaç almış olanlara verilmez.
3. Herhangi bir nedenle solunumu baskılanmış olan hastalara verilmez.
4. Hipotansiyonu olan kişilere verilmez.

Yan Etkileri :
1. Hipotansiyon

2. Bilinç düzeyinde etkilenme
3. Yaşlılarda, çok hasta olanlarda ve pulmoner hastalığı olanlarda solunum ve/veya kalp durmasına 
neden olabilir

Veriliş yolu ve dozları:
Türkiye’ de 5 mg/ 1 ml ve 10 mg/ 2 ml ‘lik ampulleri vardır. Başka ilaçlarla karıştırılmadan verilmelidir.
Status epilepticus (epileptik nöbet): Damar yolundan, yavaş ve küçük dozlarda verilmelidir. 
Verilmeden önce hastanın vital bulguları alınıp, kaydedilmelidir. Önce 2.5 mg (5 mg ampulden 0.5 ml)
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yavaşça IV verilir. Birkaç dakika beklenir ve kan basıncı ölçülür; KB düşmüşse başka doz verilmez, 
iyi ise ve hastanın nöbeti halen devam ediyorsa kalan doz verilir. Tekrar KB ölç ve nöbet durana kadar 
veya nöbet durmadığı durumlarda KB düşene kadar tekrarlanabilir. Alanda verilecek doz 10 mg 
üzerinde olmamalıdır.
Çocuklarda, rektal yoldan 0.5 mg/kg olacak şekilde verilmelidir.
Şiddetli anksiyete : Alanda şiddetli anksiyetesi olan hastaya 2 - 5 mg IM verilir.

NALOKSON (NALOXONE, NARCAN)

Etkisi: Narkotik aşırı dozunda kullanılan antidottur. Eroin, morfin, methadone, kodein, meperidin 
(Demerol), hydromorphone (Dilaudid), fentanyl ve percodan gibi narkotik ilaçların etkisini tersine 
çevirir. Narkotik zehirlenmesi (aşırı dozu) sonucunda görülen stuporun, komanın ve solunumun 
baskılanmasının düzeltilmesini sağlar. Narkotik haricindeki komalarda etkili değildir.

Endikasyonları (kullanılması önerilen durumlar) :
- Narkotik aşırı dozunun (zehirlenmesinin) tedavisinde
- Nedeni bilinmeyen komalarda, % 50 dekstroza yanıt alınamadığı ve narkotik aşırı dozu 
olduğundan şüphelenilen durumlarda

Kontrendikasyonları (kullanılamayacağı durumlar) : Yok.

Yan Etkileri :
- Hızlı verildiğinde kusmaya ve ventriküler disritmilere neden olur.
- Narkotik bağımlılarında akut yoksunluk sendromuna yol açabilir. O nedenle, nalokson hastanın 
solunumu izlenerek yavaş verilmelidir.
- Genel olarak naloksonun etki süresi, narkotiklerden daha kısa sürelidir. Bunun anlamı, nalokson 
verildiğinde hasta koma veya stupor durumundan hızla çıkabilir, ancak narkotik ilacın etkisi nedeniyle 
tekrar komaya/stupora girebilir. Bu nedenle hasta yakından izlenmeli naloksonun etkisinin geçtiği fark 
edildiğinde doz tekrarlanmalıdır.
- Naloksonun nadiren de olsa pulmoner ödeme ve ani ölüme neden olduğu belirtilmiştir.
Veriliş yolu ve dozu :

Alanda, ıntravenöz yoldan, eğer damar yolu açılamazsa endotrakeal yoldan verilebilir.
İntravenöz yoldan uygulanışı : 0.8 mg nalokson 10 ml’lik enjektöre çekilir, % 5 dekstroz ile 10 ml ye 
tamamlanır, hastanın solunum hızı ve derinliği izlenerek yavaş yavaş verilir. Solunumda değişiklik fark 
edildiği an ilaç verme kesilir. Alanda hastanın tamamen uyandırılmaya çalışılması doğru değildir, ters 
tepkiler ortaya çıkabilir. İlk doz verildiğinde herhangi bir tepki olmazsa doz iki kez daha tekrarlanabilir 
(toplam doz 2.4 mg ‘dır). Hasta halen komadaysa, komanın nedeni başka bir şeydir.
Endotrakeal yoldan uygulanışı : 0.8 mg nalokson 5 ila 10 ml % 0.9 NaCl ile sulandırılarak verilir.

İntranazal : Amerika’da, burundan püskürtme yoluyla verilebilen kullanım şekli gündemdedir.
MORFİN

Etkisi :
Opium alkaloidi olanmorfin güçlü bir analjezik etkiye sahiptir. Vazodilatasyonla periferdeki kanlanmayı 
artırır.Kalbe geri dönüşü azaltır. Myokardın oksijen gereksinimini azaltır.
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Pulmoner ödemi periferde göllenmeyi sağlayarak azaltır, ayrıca neden olduğu anksieteyi de hafifletir.

Kullanılması önerilen durumlar :
Kardiyojenik (konjestif kalp yetmezliğine eşlik eden) Pulmoner ödem, AMI, yanık ve diğer şiddetli 
ağrılar

Kullanılamayacağı durumlar :
Astım, KOAH, Hipotansiyon, solunum depresyonu (pulmoner ödem hariç), kafa yaralanmaları, ön 
duvar AMI, Alkol ve Barbitürat benzeri depresan ilaç alınması durumunda, tanı konulmamış abdominal 
ağrılar,
MAO inhibitörü antidepresan ilaçların alınması durumunda

Yan Etkileri:
- Hipotansiyon
- Bradikardi
- Solunum depresyonu
- Bulantı, kusma
- Üriner retasyon

Veriliş Yolu ve Dozu:
Genellikle, Morfin hidroklorür 10 - 20 mg / 1 ml, içeren enjeksiyonluk solüsyonlar halindedir. SC 
veya IM uygulanabilir.
Morfin 10mg/1 ml (1 ml morfin 9 ml  SF ile tamamlanarak uygulanır)
**Alanda 15 mg aşılmamalıdır. Hipotansiyon gelişirse hastayı düz yatırın ve ilacı kesin. Bradikardi 
veya solunum arrestine karşı elinizin altında atropin ve nalokson hazır bulundurun.

Alanda verilmesi önerilen doz: sulandırılmış olan 10 ml’lik morfinden ilk önce 4 ml IV olarak çok yavaş 
verilir. Ağrı geçmediyse, durumuna göre 15 dakika ara ile 3 ml olacak şekilde tekrarlanabilir

VENTOLİN (Albuterol, Proventil)

Etkisi: Seçici B2 sempatomimetik etki. Bronşları genişletir (bronkodilatatör)
Kullanılması önerilen durumlar: Astım ve Kronik obstruktif akciğer hastalığına bağlı 
bronkospazmlar
Kullanılamayacağı durumlar : Semptomatik taşikardi ve ilaca karşı bilinen alerjik reaksiyonlarda
Yan Etkileri: Çarpıntı, endişe, başağrısı, baş dönmesi, terleme
DİKKAT: Kan basıncı, nabız, EKG düzenli izlenmelidir. Kalp hastalığı olan kişilerde daha dikkatli 
kullanılmalıdır.

Veriliş Yolu ve Dozu:
Ölçülü doz inhaler (MDI): 1- 2 puf (sıkma), her bir sıkışta 90 µg ilaç verilir. 2 saat içinde 20 dakika
arayla 2 sıkma (puf) tekrarlanabilir.
Uygulanışı: Kutu iyice çalkalanır ve kapağı açılır. Hasta nefesini verdikten sonra, inhalerin ağızlığını
dudakları arasında sıkıca kavramalıdır. İlaç sıkıldıktan sonra derin ve uzun bir nefes (ilacı) alan hasta 

nefesini 10 saniye kadar tutar. Nefesini verirken yavaşça ve dudaklarını büzerek vermelidir. Bir
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dakika dinlendikten sonra ikinci sıkma (puf)gerçekleştirilir. Her seferinde aynı şekilde alması 
sağlanmalıdır.

Küçük hacımlı nebülizer : 2.5 ml saline içinde 2.5 mg vardır. 5-15 dakika içinde maske aracılığıyla 
solutulur.
Rotohaler : bunun içinde 200 µg vardır ve inhalatör içine konarak yine maske aracılığıyla solutulur.
MAGNEZYUM SÜLFAT (MgSO)

Etkisi:  Elektrolit,  antikonvulsandır.  Magnezyum sülfat,  çizgili  kaslardaki  kasılmayı  azaltır  ve
asetilkolinin  myoneural  kavşaktan salınımını  azaltarak  periferik  nöromuskular  geçişi  engeller.
Acil bakımda : Hamilelik zehirlenmesine (eklemsiye) bağlı kasılma nöbetlerinde kullanılır.
Diğer kullanıldığı yerler : Hamilelikte erken doğumu önlemek üzere uterus kasılmalarını baskılamak 
üzere; beta agonist ve antikolinerjik etkili ilaçların kullanılmasını takiben bronkodilatatör olarak; 
magnezyum eksikliğinde. Son yıllarda, çeşitli disritmilerin, kısmende torsades de pointes tedavisinde; 
TCA(trisiklikantidepresan) ve digital zehirlenmelerine bağlı görülen ritim bozukluklarında sekonder 
olarak magnezyumun kullanımı populer oldu.
Kullanılması önerilen durumlar: Eklemsi(eclampsia) nöbetlerinde, Torsade de pointes, 
Hipomagnezemi, refraktory ventriküler fibrilasyon
Kullanılamayacağı durumlar : Kalp bloğu ve myokard hasarı Yan etkileri: Aşırı terleme, yüzde 
kızarıklık, hipotansiyon, reflekslerin baskılanması, kalp hızında azalma, dolaşım kollapsı, solunumun 
baskılanması, ishal İlaç etkileşimleri: Merkezi sinir sistemi(MSS) depresanlarının etkisini azaltır, kalp 
glikozitleriyle kalpte ciddi sorunlara yol açabilir
Yan Etkileri: Yüksek dozlarda EKG bozuklukları, bilinç bulanıklığı, hipotansiyon, tendon 
reflekslerinde kayıp oluşturur.

Veriliş Yolu ve Dozu:
Etkisi : IV hemen, IM 3-4 saatte; başlar. Etki süresi: IV 30 dakika, IM 3-4 saat Dozu: %
10, %12.5, % 50 lik solüsyonlarda 40, 80, 100 ve 125 mg olarak bulunur. Hamilelikte 
eklemsi nöbetinde:
Erişkin için: 1-4 g (8-32 mEq) IV , çok yavaş olarak ve hastaya vücudunda ateş basmış gibi bir his 
oluşabileceğin söyleyerek Maksimum doz 1.5 ml/dakikadır(30-40 g/gün)
Çocukta(18 yaşın altında) 20 - 40 mg/kg, IM, % 20 lik solusyonda

Kaynak :
Vaka Hazırlama Kitabı
Brady Paramedic Emergency Care

IV SIVILAR

SF (SERUM FİZYOLOJİK, İZOTONİK) : % 0.9 NaCl (sodyum klorür) içerir. Sıvı 
kayıplarında(kusma-ishal vb), asit-baz dengesi bozukluklarında, diabetik ketozda, şok ve kanamalarda 
verilebilir. %0.3 ya da %0.5 lik NaCl daha yoğun olduğundan mutlaka doktor önerisi gerekir ve acil 
bakımda kullanılmaz. İzotonik denilmesinin nedeni, vücuttaki hücrelerarası (ekstrasellüler) sıvılar ile 
eşit yoğunluğa sahip(izotonik) olmasındandır.
Yan etkileri: Hipernatremi, alerjik reaksiyonlar, ödem, poliüri, dispne.

DEKSTROZ : % 5, % 10 ve % 30luk olarak bulunursa da, genellikle % 5 lik solüsyonu 
kullanılmaktadır. Sıvı kayıplarında (hipertonik dehidratasyonda), asit-baz dengesi bozukluklarında, 
alkolizm tedavisinde, kan şekeri düştüğünde, vücuttan sodyum atılmasını artırmak üzere verilebilir. 
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Hipotoniktir; yoğunluğu hücre sıvısından düşüktür, yüzdesi arttıkça hipotonik özelliği de artar..

Yan etkileri: Önemli bir yan etkisi yoktur. Ancak beyin kanamalarında ve olasılığından 
şüphelenildiği durumlarda verilmesi önerilmemektedir.

RL (RİNGER LAKTAT) : İçinde değişik yoğunlukta elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum) ve 
laktat içeren, dengeli solusyondur. İzotoniktir. Aynen SF te olduğu gibi, aşırı sıvı kayıplarında 
kaybedilen sıvıyı yerine koymak üzere kullanılabilir. İçerdiği elektrolitler nedeniyle elektrolit 
kayıplarında(aşırı ishal, kusma, vücudun büyük bir kısmını kaplayan derin yanıklarda) tercih 
edilebilir.
Yan etkileri: Bazen alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Bu üç sıvıya kristaloidler denilmektedir. Bir de kolloidler vardır. Kolloidler, plazma hacmini genişleten
ve plazmanın yerini tutan maddelerdir. Plazma (Protein Fraction), Dekstran ve Hetastarch kolloidlere 
örnektir.
Dekstran : Ağır kanama, şok ve ağır yanıklarda kullanılabilen dekstranın önemli yan etkileri vardır: 
anaflaktik reaksiyon, cilt reaksiyonları, dispne, siyanoz, pulmoner ödem, periferik ödem, bulantı- kusma, 
konvülsiyon gibi.
Haemaccel (polijelin): travma sonrası tromboemboli profilaksisinde kullanılan hemaksel de dekstran 
gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.
Nalokson: Opiat toksikasyonunda 0.4-2 mg IV kullanılır. Kısa etkilidir bu nedenle hasta en az 2 saat acil 
serviste takip edilmelidir.
Perlinganit: Konjestif kalp yetmezliği ve koroner sendromlarda kullanılır (10-100 mcg/dk). Sağ kalp 
yetmezliği ve sağ ventrikül tutulumlu miyokard
infarktüsünde sistolik kan basıncı < 90 mmHg ise kontraendikedir. İnme hastasında kan basıncı kontrolü 
için kullanılması önerilmez (Steal Sendromu).
Dopamin: Septik şokta sistemik hipoperfüzyonu önlemek için kullanılır. Uygulama dozu 1-50 
mcg/kg/dk. Akut böbrek yetmezliğinde perfüzyonu arttırdığı söylenir
ama bu yanlıştır.
Nipruss: İnme hastasında tansiyon kontrolü için kullanılır. 1 ampulünde 60 mg vardır. Ortalama 
infüzyon hızı 1-6 mcg/kg/dk dır. % 5 glikoz
solüsyonu ile seyreltilir. 30-60 dk içinde kesilmelidir. Sistolik tansiyonu 0 mmHg kadar düşürdüğü 
söylenir. Dikkat ediniz.
Noradrenalin :Septik şokta sistemik hipoperfüzyonu önlemek için kullanılır. Uygulama dozu 0.5-10 
mcg/dk (max 30 mcg/dk). Periferik iskemi yaptığından hasta
periferik siyanoz takibine alınmalıdır.
Dobutamin: Sistolik kan basıncı <90 mmHg olup kalp yetmezliği nedeni ile konjesyonda olan 
hastada önerilir. 2.5-20 mcg/kg/dk infüzyon dozudur.
Hasta kardiyojenik şokta ise önerilmez.
Propafenon: Antiaritmik sınıf 1-C ilaç. Günde 450-600 mg önerilir. Koroner kökenli olmayan 
supraventriküler disritmileri kontrol altına almak için kullanılır.
Cordarone: Akut atriyal fibrilasyon medikal kardiyoversiyonunda kullanılır. 5-7 mg/kg 30-60 dk’da
%5 dekstroz ile yükleme sonrasında
50 mg/saatte infüzyonuna başlanır. Kapalı resüsitasyona VF ile gelen hastada 300 mg puşe yapılır. İki 
dakika sonra hasta halen VF ise 150 mg puşe tekrarlanır.
Kapalı resüsitasyonda her ilaç puşe uygulanır.
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Belok: Koroner kökenli supraventriküler disritmilerde 1 mg/dk (15 mg), 15 dakika içinde uygulanmalıdır. 
KOAH’lı hastada kontraendike.
Streptokinaz: On iki saat altındaki ST eleve miyokard infarktüslerinde kullanılır. 1.5 milyon U. IV 1 
saatte yapılır. Hipotansiyon yapar.
Alteplase: Pulmoner emboli dozu 100 mg 90 dk içinde. Miyokard infarktüsünde dozu 15 mg IV

bolus, 0.75 mg/kg ( max 50 mg) 30 dk inf,
0.50 mg/kg ( max 35 mg) 60 dk infüzyon. İskemik inmede 0.9 mg/kg (en fazla 90 mg) % 10 IV 
bolus, kalan kısmı 60 dk’da infüzyon.
İsoptin: SVT’de 5 mg 2 dk içinde. Toplam 10 mg’a kadar tekrar tekrarlanabilir. Acilde kullanımı 
giderek azalmakta.
Adrenalin: Kardiyak arrest durumunda 1 mg 3 dk’da bir. (10 ml 1:10 000). Şok durumunda 2-10 
mcg/dk IV infüzyon.
Lidokain: Kullanım dozu 1-1.5 mg/kg. Entübasyon öncesi kafa içi basınç artışını önlemek için 
kullanılır ama artık her ortamda uygunluğu tartışılmaya başlandı.
Astım hastasındaki bronkodaralmanın azalma nedenidir.
Kalsium glukanat: Hiperkalemiye bağlı kardiyak etkilenmede (10%) 5-30 ml IV 2-5 dk içinde 
uygulanmalıdır. EKG bulgularına göre tekrarlanabilir
(T sivriliği, QRS de genişleme). Hiperpotasemide ilk kullanılacak ilaçtır
Depakin: Antiepileptik. 10-15 mg/kg uygulama dozu. Hipoksik iskemik ensefalopati sonrası tonik klonik 
kasılmaları kontrol etmek için kullanılmalıdır.
Adenozin: Supraventriküler ve ventriküler ritm bozukluklarında kullanılır. 6 mg IV hızlı puşe, 2 dk sonra 
12 mg IV hızlı puşe tekrar. Flushing yapar, hasta öncesinde
bilgilendirilir
Fenitonin: Absans dışındaki tüm epilepsilerde kullanılabilir (18 mg/kg 45 dk içinde). Asistoli 
yapabilir. Hasta monitörize edilmelidir. Deneyimlerimiz fenitoin
uygulama öncesinde hastadan aydınlatılmış onam alınması gerekliliğini göstermektedir.
Diltizem: Supraventriküler ritm bozukluklarında. 0.25 mg/kg 2 dk içinde, 0.35 mg/kg yanıt alınmaz ise,
halen direnç var ise 5-15 mg/saatte infüzyon yapılmalıdır.
Digoksin: Kalp yetmezliği olan hızlı ventriküler yanıtlı atriyal fibrilasyonda 0.25 mg IV 2 saatte bir, ta 
ki toplam doz 1.5 mg oluncaya kadar. Şu ana kadar işe
yaradığı görülmedi. İstirahat nabzı üzerine etkileri baskındır. Bu sebeple polikliniklerden yazılır. 
Fentanil: Analjezik, sedatif. 2-10 mcg/kg, kafa içi basıncı arttırır, doz bağımsız göğüs duvarı rijiditesi 
yapar.
Atropin: Semptomatik bradikardide ve organofosfat zehirlenmelerinde kullanılır. 0.5- 1 mg IV. 
Organofosfat zehirlenmelerinde hasta kuruyuncaya kadar intravenöz verilebilir.
Etomidat: Sedatif. 0.3 mg/kg. Kardiyak depresan etkisi yok.
Dormicum: Sedatif. 0.1 mg/kg. Hipotansiyon ve solunum depresyonu yapabilir.
Lystenon: Kısa etkili paralizan. 1-2 mg/kg. Yanıklar, kas denervasyonu ile tanılı hastalıklar, akut böbrek 
yetmezliği ve pacemaker kullanımı durumunda kontraendikedir.
Propofol: Sedatif. 1-2.5 mg/kg. Hipotansiyon yapar. Micheal Jackson kullanır.
Morfin: Analjezik. 2.5-5 mg IV 5 dk içinde. 1-2 saatte bir tekrarlanabilir. Koroner sendromlarda ağrı 
medikasyonu için artık önerilmemekte.

ACİL PEDİATRİK İLAÇLAR VE DOZLARI LİSTESİ
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ENDİKASYON DOZ

SALBUTAMOL Bronkospazır,statüs astıratikus

0.1-0.5 mg/kg nebulizatör ile, gerektiğinde tekrarlanabilir.

Max.5mg/doz(20 dak.ara ile 0.0Smg/kg/doz(max.1.7mg),6 ek doz 

yapılabilir.

ATROPİN SULFATE

Se ırtomatik bra dikardi,Organik fosfor

zehirleılm esi,Succi nylcho li ne’e bağlı bradikardiyi

öılle ırek.

0.02-0.04mg/kg(IM;IV)0.02mg/kg(IV)min.0.1mg .0.04mg/kg(IV)
(Atropinizır belirtileri çıkana kadar tekrarla nır.Succinylcholine 

uygulanı mından önce veya aynı anda 0.02mg/kg(IV) veya 0.02-0.04 

mg/kg(IM)

SODYUM BICARBONATE
Meta bolik asidoz, T risiklik antidep rasan yüksek doz

uygulama ı
1-2mEg/kg (IV) (1mI/kg:=%8.4soIüsyon 1:1 suland‹rıIarak

CALCIUM CHLORIDE

İlacın damar dışında uygulanımı

şiddetli cilt hasarına neden olur.

Lonize hipokalsemi/hiperkalemi

Hipermagneze ıri/ Kalsiyum kamal bloker toksikitesi
20mg/kg (IV) (%10 CaCI2 kullanılırsa doz 0.2mI/kg)Max.S00mg/doz

CALCIUM G LUCONATE

İlacın damar dışında uygulanımı

şiddetli cilt hasarına neden olur.

Lonize hipokalsemi/hiperkalemi

Hipermagneze ıri/ Kalsiyum kamal bloker toksikitesi

60mg/kg (IV)max:1grf doz(%10’1uk Glukanat kullanılırsa doz
0.6mg/kg)%10'IukkIorür:13.5mEqCA*+fgr%10’luk Ca glukonat:4.5mEq

Ca++/gr

AKTİF KÖMÜR To ksik ma ddelerin akut atıını 1-2gr/kg (max:100gr)

DEXAMETHASON
Beyi ı1 tümörü nedeniyle artmış kafa içi bas ıncının acil

tedavisi, HIB menen¡ itinde, Krup sendrom u tedavisi
Yükleme dozu:1-2mg/kg (IV) idame dozu:1mg/kg/24saat 0.6mg/kg/gün
iv.(4 dozda) 0.6mg/mg/gü n iv.(4 dozda)

DIAZEM

IM kullanılmaz. H ızlı verild iğinde 

veya diger sedatifle rle birlikte 

uygulandığında apne riski yüksektir

Status epileptikus
0.1mg/kg İV) (her 2 dakiÎ‹ada bir) max:0.3mg/kg

(10mg/dox) 0.5mg/xg (rektal) 20mg'a kadar

DIPHENYDRAMINE
Akut hipersensivite reaksiyonlari Distonik

reaksiyon far
1-2 mg/kg (IV, fM}max S0mg

DOPAMINE

Cilt dışına çıkan ilaç şiddetli cilt

hasarına neden olabilir.

Volüm replasıranından sonra şok durum unun 

devam etmesi

2-20qg/kg/dak.(İV infi zyon) Ba ş langıç dozu;10qg/ kg/dak 6mg/kg ilaç 

10OmI içine konur.10mI/saat=10qg/kg/dak.dozunda uygulanır.

DOBUTAMINE Kardiak kontraktilite bozulırası
S-25qg/kg/dak.(IV i nfizyon ) Ba şl aılgıç dozu;10qg/kg/dak 6mg/kg ilaç

100mI içine konur.10mI/saat=10qg/kg/dak.dozunda uygulanır.

EPINPHRINE (ADRENALIN)

Kardiakarrest veya şiddetli bradikardi, asistol,

Ventriküler fibrilasyon Anafla ksi, Valüm

replas ıranından sonra şok durumunun devam etmesi 

statüs astm atikus, bronkospazm larengotrekebronşitis

1Oqg/kg/ (0.O1mg/kg)(lV,intraoseoz) 100qg/kg (0.10mg/kg)(endotrekeal) 

1Oqg/kg/doz(SC;IV) (MAX.3 doz) 0.1-3.0ug/kg/dak.(iV) 10qg/kg/doz (SC) 

max. Doz 300qg Rase mik epinefrin. %2.25'lik inhalasyon sol.

FENTANYL Ağrı 0.5mg-2 
ırg/

(İV)

FUROSEMIDE Sıvı yüklenmesi, Konjestif kalp yetmezliği 1 mg/kg (lv;IM)

GLUCAGON
Artmış insüline bağlı oluşaı1 hipoglisemi Beta bloker

veya kalsiyum kanal bloker aşırı doz uygulamaktır.
0.O2Smg/kg  (SC;IM;IV) 20 dakikada  bir  3 kez tekrar  edilebilir.Başlangıç
dozu:0.025-0.05mg/kg/idame dozu:0.O7 mg/kg/saat  infüzyon  şeklinde.

GLUCOSE Hipoglisemi
Başlangıç dozu:250-SO0mg/kg(IV) idame dozu % 1O'l uk glukase 100mg/ kg

24 saat(7 mg/kg/dakika ) devamlı infizyon şeklinde.

INSULIN, REGULAR Diabetik ketoa sidoz, Hi perkalemi 0.25-0.5 U/ / doz (SC) 0.1U/kg i nsüli n 400 ırg/kg glikoz ile birlikte

KETAMINE Sedesyon , Entübasyon i şlemi nde 1-2mg/kg (lM)veya 0.5-1mg/kg (IV)1-2mg/kg (IV)

LI DOCAINE Ventriküler aritmi 1mg/kg(IV) tek doz yavaş o tarak uygulanır.Max. doz:3 ırg/kg

MANNITOL Kafa ici basıncın artması 0.25g/kg(IV) 1S dak. fa zla bir sürede infüze edilir.

METHYLPREDNISOLONE
Astma /alerjik reaksiyon, Spinal kardtravırası, Krup 

sendromu

1-2mg/kg(IV)her 6 saatte bir 30 mg//kg(IV)15 dakikalık infüzyon şeklinde 4
dak.da S-6 mg/kg/saat devamlı inf./24 saat 1-2mg/kg (IV) sonra 0.5

mg/kg/ her 6-8 saat

MIDAZOLAM Endotrekial entübasyon veya sedesyon icin 0.05-0.2mg/kg(IV) birkaç dak.içinde

MORPHINE SULPHATE Ağrı, infundi bular spazır (Tet spelI) 0.05-0.1mg/kg (IM) (lV yavaş olarak)

NALOXONE Opiod’lerle oluşan solunum depresyonunda 0.1 mg/kg (IM,lV)

PHENYTOIN Status epileptikus
Başl aılgıç dozu:10-20mg/kg max. başlangıç dozu: 1000mg
max. uyg. dozu: 50 mg /dak. veya 1 mg/kg/ dakika

ROCURONIUM
Mekanik veıltilasyo nu kolaylaştırmak için

nöromüsküler blokaj yapma acil entübasyon
0.8-1.2 mg/kg (IV)

SUSCINYLCH OLINE
ve laringospazm tedavisinde

1-2 mg/kg (lV)4-Smg/kg (IM)

THIOPENTAL
Entübasyon işlernin de intrakranial iti pertaılsiyonuı1

kontrolünde
4-6 mg/kg(IV) 1-2mg/Kg (IV) gerektiğinde tekrarlanabilir.
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PHENYLEPHRINE İnfundibular spazm

S-2Oug/kg p

Şeklinde 
infüze edilir.

ILAÇ PEDIATRIK DOZ BILGILERI NOT

ADENOSİN

Başlangıç dozu: 0.05 ırg/kg olabildigince hızlı bir şekilde IV 

kateterden flaş şeklinde verilmeli. Daha sonra, 

atrioventriküler blok geliş mişse veya 30 saniye içinde cevap

alınamamışsa doz 0.05 mg/Kg arttırıtır.Yine cevap yoksa doz

0.15 mg/kg olarak uygulanır. Maksimum tek doz 12 mg 

geçmemelidir.

Hasta methylxanthine preparatları kullanıyorsa daha yüksek 

dozlar gerekebilir. Şiddetli bradikardi durumunda antidotu 

aminophylline’dir. S-6 mg/kg dozunda 5 dakika içinde 

uygulanmalıdır. Atropine kontrendikedir.

KALP TRANSPLANT’LI HASTALARDA UYGULANMAMALIDIR

ADRENAİN

Kardiakarrest veya şiddetli bradikardi, asistol, ve ventriküler
fibrilasyon: 1Omcg/kg 0.01mg/kg ) (lV,intra osseoz) 100mcg/kg 

( 0.10mg/kg)(endotrakeal)

10 mcg/kg = 0.1 mI/kg 1/10.000'Iük solüsyon 100 mcg/kg = 0.1
ırl/kg  1/1.000’Iik  solüsyon  Her  3-5  dal‹ikada  bir  100  mcg/kg

dozunda  (IV,  lO,  endotrakeal uygulanır.  En  fazla  200 mcg/kg

dozunda uygulanabilir.

Anafilaksi 10 mcgg/kg/doz ( SC, IV ) (Maksimum 3 doz

10 mcg/kg = 0.01 mI/kg 1/1.000 ’Iük solüsyon veya 0.1 mI/kg 

1/10.0OO’Iik solüsyon )

IV  yol  acılıncaya  kadar  20 dakikada  bir SC olarak uygulanabilir.

Latex allerjisi gibi bazı anafilaktik olaylarda daha fazla epinefrin

dozlarına gerek sinim olabilir.

Volüm replasmanından sonra şok durumunun devam etmesi

0.1-3.0 mcg/kg/dakika ( IV inlfüzyon ) Düşük dozda baş lanır.

istenilen etki elde edilene kadar doz arttırılır.

Infüzyon solüsyonu hazır tanıması: 0.6 mg/kg ilaç 100 mI içine

konur. 1ml/saat = 0.1mcg/kg/dakika dozunda  infüzyon pompası 

uygulanır.  DAMAR DIŞINA ÇIKAN  İLAÇ DOKU NEKROZUNA NEDEN

OLABİLİR.

Status astmatikus,bronkospazm : 10 ne g/kg/ doz ( SC )

Maksimum doz 300mcg ( 0.3 ml 1/1.OOO ’Iik solüsyon ) 

10mcg/kg/doz ( SC ) Maksimum doz 30Omcg ( 0.3ınI

1/1.000 ’lik solüsyon)

Klinik cevap alınana kadar 20 dakika da bir tekrar 3 kez

uygulanabilir. Akut asthma ataklarında  albuterol  seçilerek tedavi 

olmaldır.

Larengotrakeobronşitis: Raseırik epinehrin ,% 2.25 'Iik

inhalasyon solüsyonu

ALBUTEROL (SALBUTAMOL) 0.1 - 0.15 mg / kg nebulizatör ile gerektiginde tekrarlanabilir.

5 mg/mI ’Iik solüsyundan  0.02 — 0.03 mI/kg dozunda 3mIlik

solüsyonu ile s ulandırıldıktan sonra nebülizatörden uygulanır.

Maksimum tek doz 2.5 mg  gecmemelidir. Doz  istenilen  klinik 

etki almana kadar veya semptomatik taşikardi ortaya çıkana 

kadar tekrarlanabilir ve ayarlanabilir. Nebulizasyonda oksijen 

uygulama tercih edilir.

AMPİSİLİN

Yendoğan: Postnatal< 7gün< 20009 S0mg/ kg/g IV,IM; 12 saat

ara ile  (menenjit  100mg/kg/g)  >  2000g,  75mg/kg/g,  lV,lM, 8

saat ara ile menenjit 150 mg/kg/g Postnatal > 7gün < 1,2009 50

mg/kg/g IV,IM, 12 saat ara ile  (menenjit 100 mg/kg/g) 1,200-

20009  7S  mg/kg/g  IV,IM,  8  saat  ara  ile  (menenjit  150

mg/kg/g)> 200O g 100 ırg/kg/g IV,IM, 6 saat ara ile (menenjit

2O0  mg/kg/g)  Çocuklar:  100-200  mg/kg/g,  6  saat  ara  ile

menenjit 200-400 mg/kg/g 6 saat ara ile.

Tedavi olgunun durumuna göre tekrarlanır ya da uzatılabilir.

AMPİSİ LİN - SULBAKTAM Çocuklar: 100-200 mg/kg/g, 4-8 saat ara ile

Tedavi, gebeIIikle ateş düştükten 48 saat sonra veya anormal
belirtiler kaybolana kadar devam edilir.

ASETAMİNOFEN (PARASETAMOL)
<12 yaş : 10-15 mg/kg/doz, 4-6 saat ara ile PO >12 ya ş: 325-

650 ırg/doz, 4-6 saat ara ile (max 5 doz) PO

Dozlar çocuğun yaşına ve kilosuna göre ayarlanır. Doktor
tarafından başka bir şekil de tavsiye edilmedikçe 24 saatte 4 dozda

fazla ve verilmemelidir.

ATROPİN

Semptomatik bradikardi : 0.02 — 0.04 mg / kg ( IM,IT) 0.02 mg

/ kg ( IV )Minimum tek doz: 0.1 mg . Maksimum tek  doz: 0.5 mg 

(cocuk) 1 mg(adolesan) Bu doz birkez tekrar edile bilir

Antikolinesteraz zehirlenmesi : 0.05 mg/ kg ( IV ) klinik etki 

edilinceye kadar tekrarlanabilir.

Succi nylcholine’e bagIı bradikardi’yi önlemek için Succi 

nylcholine uygulanımından önce veya aynı anda 0.02 mg

/ Kg ( IV ) veya 0.02 —0.04 ırg / kg ( IM )

Semptomatik bradikardinin tedavisinde oksijenasyon ve 

ventilasyon ilk yaklaşım olarak gereklidir. Oksijen ve yeterli 

ventilasyon etkili değilse epiılephrine ilk seçilecek ilaçtı r

BUDENOSİD (PULMİCORT)
> 6 Ay Çocuk : Başlangıç dozu 0,25-0,Smg’dır. Idame doz
günlük toplam 0,25-2mg nebül kullanılır.

Çocuk kortizol kullanıyorsa daha yüksek bir başlangıç dozu
verilebilir.

CEFTRİAXONE

Yeni doğan: 50-7S mg/kg, IV,IM, 24 saat ara ile
Çocuk 50-75 ırg/kg/gün IV,IM, 24 saatte bir  (menenjit: 

yüklene, 7Smg/kg/doz idane 100mg/kg/gün IV,IM, 12-24

saat ara ile.

Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişmekle beraber,
tedaviye hastanın ateşi düştükten veya semptomlar ortadan 

kalktıktan 48-72 saat sonraya dek devam edilmelidir.
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CALCİUM CHOLORİDE

20 mg / kg ( IV ) (Pu 10 CaCI2 kullanılırsa doz 0.2 ml/kg) Yavaş
olarak uygulanmalıdır. İstenilen klinik etki edilene kadar doz 

tekrar edilir.

Hiperkalemi, hipokalsemi veya kalsiyum kanal bloker
Toksisitesinde  kalsiumkardiak  resussitasyon  için  önerilir.

SEMPTOMATİK  BRADİKARDİ  ORTAYA  ÇIKTIĞINDA  UYGULAMA

DURDURULMALIDIR. İLACIN DAMAR DIŞINA UYGULANIMI

ŞİDDETLi CİLT HASARINA NEDEN OLUR.

GEBELİKTE KULLANILMAMASI GEREKEN ETKEN MADDELER VE İLAÇLAR

ANJYİOTENSİN-KONVERTİNG ENZİM (ACE) inhibitörleri (Yüksek Tansiyon tedavisinde) / 
Gebeliğin geç
dönemlerinde alınırsa, bebekte böbrek hasarı, bebeğin suyunun azalması, yüz, eklem ve akciğerlerde sakatlık riski
ARB 'ler (Yüksek Tansiyon tedavisinde)

Antihipertansifler (Yüksek Tansiyon ilaçları)

ALKOL (Fetal alkol sendromu oluşturabilir)
TALİDOMİD
CT (Bilgisayarlı tomografi) çekilmesi

Radyasyon (Yüksek doz)
DİAZEPAM (Anksiyete ilacı) / Gebeliğin geç döneminde kullanılırsa, bebekte yorgunluk, aşırı tepki, titreme ve 
artan yeni doğan refleksleri görülür.

ANTİBİYOTİKLER
KLORAMFENİKOL / Gri bebek sendromuna yol açabilir. / Özel bir enzim eksikliği olan gebe veya kadınlarda 
alyuvarların parçalanması ile önemli derecede kansızlığa sebep olabilir.
FLORORKİNOLONLAR / Eklem anormallikleri olasılığı oluşabilir. (Sadece hayvan deneylerinde izlenmiştir)
KANAMİSİN, STREPTOMİSİN / Sağırlığa yol açabilecek kulak anomalilerine sebep olabilir
NİTROFURANTOİN / Özel bir enzim eksikliği olan gebe veya kadınlarda alyuvarların parçalanması ile önemli 
derecede kansızlığa sebep olabilir.
SULFONAMİDLER,  TRİMETHOPRİM,  SULFAMETHOXAZOLE  /  Gebeliğin  geç  dönemlerinde
kullanılırlarsa sarılık ve beyin hasarı  olasılığı /  Özel bir  enzim eksikliği olan gebe veya kadınlarda alyuvarların
parçalanması ile önemli derecede kansızlığa sebep olabilir.
TETRASİKLİN / Kemik büyümesinin yavaşlaması, dişlerde kalıcı sarı lekeler, bebeklerde diş çürüklerine yatkınlık,
nadiren gebede karaciğer yetmezliği
Pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar
HEPARİN / Uzun süre kullanılırsa, annede kemik erimesi ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücrelerinin azalmasına yol
açabilir.
WARFARİN / Doğum defektleri (kusurları), anne ve bebekte kanamaya meyil

SARA İLAÇLARI
KARBAMAZEPİN / Doğum defektleri (kusurları), eğer bebeğe doğumdan sonra hemen K vitamini verilmez ise
kanamaya meyil
FENOBARBİTAL-FENİTOİN / KARBAMEZAPİN' e benzer etkiler
TRİMETHADİONE  /  Düşük riskinde artış,  yarık damak, kalp,  yüz, el  ve karın organlarında yüzde 70'e varan
oranda sakatlık olasılığı
VALPROATE / Yarık damak, kalp, yüz, el ve karın organlarında yüzde 1 oranında sakatlık olasılığı BETA-
BLOKERLER / Bebekte kalp atımının yavaşlaması, kan şekeri düzeyinin düşmesi ve gelişme geriliği olasılığı
THİAZİD DİÜRETİKLER  / Bebeğin kanında oksijen, sodyum, potasyum ve pıhtılaşma hücrelerinin azalması,
gelişmenin yavaşlaması
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KEMOTERAPİ (KANSER) İLAÇLARI
AKTİNOMİSİN, VİNBLASTİN, VİNKRİSTİN / Sadece hayvan deneylerinde gözlenen doğumsal sakatlıklar
BUSULFAN,  KLORAMBUSİL,  SİKLOFOSFAMİD,  MERKAPTOPURİN,  METHOTREXAT,
VİNBLASTİN / Alt çene kemiğinin gelişmemesi, yarık damak, kafa kemiklerinin gelişmemesi, omurga  sakatlıkları,
kulak defektleri, ayak anormallikleri, büyümenin yavaşlaması

RUH HÂLİNİ STABİLİZE EDEN İLAÇLAR
LİTHİUM / Kalp anormallikleri, kas gücünün düşmesi, beslenme bozukluğu, tiroit bezinin daha az çalışması, su
zehirlenmesi

STEROİD OLMAYAN ANTİ-ENFLAMATUVARLAR (İLTİHAP GİDERİCİLER)
ASPİRİN / Yüksek dozlarda alınırlarsa, doğumun başlangıcının gecikmesi, bebeğin dolaşım sisteminde 
bozukluklar, sarılık, nadiren beyin hasarı, anne ve bebekte doğum sonrasında kanama riski NAPROXEN / 
Gebeliğin geç dönemlerinde alınırlarsa bebeğin suyunun azalması

AĞIZDAN KULLANILAN ŞEKER HASTALIĞI İLAÇLARI
KLORPROPAMİD,  TOLBUTAMİD  /  Yeni  doğanda  şekerin  düşmesi,  gebenin  şeker  düzeyini  kontrolünün
güçleşmesi ve Tip 2 şeker hastalığı olan kadınlarda gebeliğin erken döneminde kullanılırsa doğumsal sakatlıkların
artma riski

CİNSEL HORMONLAR
DANAZOL  /  Gebeliğin  erken  döneminde  alınırsa  dişi  bebekte  cerrahi  düzeltmeyi  gerektirebilecek  kadar
erkekleşme
DİETİLSTİLBESTROL / Bebekte rahim anormallikleri, âdet düzeni sorunları, kız çocuklarda vajina kanseri riski
artışı ve erkek bebeklerde penis problemi riski
SENTETİK PROGESTİNLER (Doğum kontrol haplarında kullanılan düşük dozlar hariç) /DANAZOL’ e benzer
etkiler

CİLT İLAÇLARI
ETRETİNAT / Bebekte kalp anormallikleri, küçük kulaklar, kafada su toplanması

ISOTRETİNOİN / ETRETİNAT’ a benzer etkiler, Zekâ geriliği, düşük riskinde 
artış

TİROİT İLAÇLARI
METHİMAZOLE / Bebekte az çalışan veya büyümüş tiroit bezi, kafa kemiği anormallikleri
PROPİLTİYOURASİL / Bebekte az çalışan veya büyümüş tiroit
Radyoaktif iyot (Tiroit fonksiyon testlerinde)/ Bebekte tiroit bezi hasarı, ilk üç ayın sonuna doğru kullanılırsa, 
bebekte aşırı çalışan tiroit bezi ve bezde büyüme
TRİİOYODOTİRONİN / Bebekte aşırı çalışan tiroit bezi ve bezde büyüme

CANLI VİRÜS AŞILARI
Kızamıkçık ve suçiçeği aşıları / Bebeğin aynı enfeksiyona maruz kalabilmesi

KULLANILAN İLAÇ TİCARİ İSMİ ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER ÖNLEMLER

Antibiyotikler

Penisilin             
Eritromisin

Asitli besinler; Meyve suları,
kafein, domates

Asitli besinlerden dolayı artan mide asidi
İlacın midede harabiyetini artırır.

Tetrasiklin 
Siprofloksasin

Süt ve süt ürünleri gibi 
kalsiyumca zengin besinlerle 
birlikte alınmamalı,

Kalsiyum, ilacın oral biyoyararlanımını azaltır. 
Antasid ilaç olarak kullanılan CA, Mg, Al bileşikler 
ve antianemik olarak kullanılan Fe bileşikler de 
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aynı etkiyi yapar.

Antikoagülanlar Warfarin

K vitaminince zengin 
besinlerle; Brokoli, Brüksel 
lahanası, ıspanak, lahana

K vitamini antikoagülanların etkisini azaltır.

E vitamini Kanama riskini azaltır.

Antideprasanlar

MAO 
inhibitörleri       
İzokarboksazid  
Fenelzin             
Tranylsipromin

Tiramince zengin besinler; 
Eski peynir, fermente 
edilmemiş sosis, sucuk, distile
edilmemiş alkollü içecek 
(şarap vb), incir, bakla, lahana
turşusu, soya sosu, bazı 
biralar, tavuk veya dana ciğeri

Tiramin, kan basıncını ölümcül seviyeye çıkarabilir.
Baş ağrısı, kusma ve ölüme neden olabilir. 
Taşikardi, göğüs ağrısı, ense sertliği, hiperpireksi, 
terleme ve konvilsiyona da sebep olabilir. 
Besinlerle etkileşme ilaç kullanımının 
kesilmesinden sonra 2-3 hafta devam eder.

Kalsiyum Kanal 
Blokerleri

Felodipine         
Nicardipine

Greyfurt suyu (Naringin ve 
kuersetin içerir)

İlacın sistemik yararlanımını %200 - %300 artırır.

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİM LİSTESİ

İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ

Alkol-Barbitüratlar
Barbitüratlarla birlikte alkol alınması SSS'inde depresyonun artması sonucu 
koma ve ölüme neden olabilir.

Allopurinol-Antineoplastikler
Allopurinol, Antineoplastiklerden merkaptopurin ve azotiopurinin etkilerini 
arttırır.

Allopurinol-Siklofosfamid Allopurinol, siklofosfamidin etkisini artırır.

Allopurinol- klortiazid
Allopurinol ve klortiazid birlikte kullanılırsa alerjik reaksiyonlar ve böbrek 
yetmezliği meydana gelir.

Aminoglikozit-Aminoglikozit Ototoksik etkilerinde önemli artış görülür.
Aminoglikozit-Dimenhidrinat İşitme fonksiyonunda bozulma görülür.
Aminoglikozit-Eter Nöromüsküler iletide artma ve uzama görülür.

Aminoglikozit-Heparin
Birlikte enjekte edilmemelidir. Aminoglikozitlerin dozajında heparinli tüpler 
kullanılmamalıdır.

Aminoglikozit-Kürarizanlar
Nöromüsküler iletide aşırı blokaj sonucu solunum durması yada apne meydana 
gelebilir.
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Aminoglikozitler-B12 vit, Kolşisin, 
Metotreksat, 5FU

Aminoglikozitler , B12 vit, Kolşisin, Metotreksat, 5FU ilaçlarının 
absorbsiyonunda azalma görülür.

Aminoglikozit-Metoksifloran Böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Amiodaron- Digoksin ve antikoagülanlar
Digoksin ve antikoagülanlarla birlikte kullanılmaz. Beta blokörler ve kalsiyum 
antagonistleri ile birlikte dikkatli kullanılır.

Anestezik İlaçlar- Rifampisin
Rifampisin, hepatotoksik potansiyeli olan anestezik ilaçlarla (halotan) 
kullanılırsa karaciğer bozukluklarına yol açabilir.

Antasidler- Oral Kontraseptifler Antasid ilaçların oral kontraseptiflerin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.

Antibiyotikler- Hidrokortizon
Hidrokortizon, aynı infüzyon şişesinde tetrasiklinler, kanamisin ve 
kloramfenikolle çökme yapar.

Beta adrenerjik reseptör blokörleri -
Antidiabetikler

Beta adrenerjik reseptör blokörü ilaçlar, insulin ve oral antidiabetiklerin etkilerini
artırır

Antiepileptik ilaçlar- Metadon
Metadon, karbamazepin'in serum düzeyini arttırarak toksik etkilerinin ortaya 
çıkmasına neden olabilir.

Antiepileptik ilaçlar- Oral Kontraseptifler
Hidantoin, pirimidon, barbitüratlar, karbamazepin gibi antiepileptik ilaçlar, oral 
kontraseptif alan kadınlarda ara  kanamalarına ve gebeliğe neden olabilirler.

Antihistaminikler-barbitüratlar
Antihistaminik ilaçların ve barbitüratların meydana getirdikleri SSS 
depresyonunda artış görülür.

Antihistaminikler-SSS depresanları SSS üzerine olan depresif etkide artış olabilir.

Antikolinerjikler-Trisiklik antidepresanlar
Trisiklik antidepresanlarla birlikte anti-kolinerjik ilaçların kullanılması, aditif 
antikolinerjik etkilerin ortaya çıkmasına neden olur.

Antikolinerjikler- klorpromazin
Benzatropin, biperiden, sikrimin, etopropazin, prosiklidin, triheksifenidil ve 
profenamid gibi antikolinerjik parkinson ilaçları,klorpromazinin oluşturduğu 
tardif diskineziyi artırırlar.

Antineoplastikler-Kortikosteroid Kortikosteroidler, metotreksatın toksisitesini arttırabilir
Asetazolamid-Amfetamin Asetazolamid amfetaminin etkisinin arttırır.
Asetazolamid-Aspirin Birlikte kullanıldığında şiddetli asidoz oluşabilir.
Asetazolamid-Barbitüratlar Asetazolamid, Barbitüratların uyku süresinde artma görülür.
Asetazolamid-Trisiklik antidepresan Asetazolamid, Trisiklik antidepresanların SSS üzerine olan etkileri şiddetlenir
Aspirin- Klorpropamidin Klorpropamidin hipogilisemik etkisini arttırır.
Barbütüratlar- SSS depresanları Üzerine olan depresif etkide artış görülür.
Barbütüratlar-Reserpin Reserpin, barbitüratların SSS 'ini deprese edici etkilerini şiddetlendirir.
Barbütüratlar-Propranolol Propranolol , barbitüratların akut toksisitesini artırır.

Beta blokörler- adrenalin
Selektif etkili olmayan beta blokör ilaçlar (propranolol)kullananlara adrenalin 
verilmesi kan basıncının artmasına ve brakardiye yol açar.

Digital-Rauwolfia alkoloid Rauwolfia alkoloidlari digitalin aritmik etkisini arttırır.

Digital-Propantelin
Digital(digoksi) kullanan hastalarda propantelin kullanılması toksik belirtilere 
yol açabilmektedir.

Diklofenak-Lityum karbonat Diklofenak,lityum kan konsatrasyonunu arttırır

Dipiridamol-Heparin
Dipiridamol trombositlerin adhesyonunu inhibe ettiğinden heparinize hastalarda 
kanama riskini artırabilir.

Disopiramid- Antiaritmikler
Antiaritmik bir ilaç olan disopiramid'in antikolinerjik etkileride olduğundan 
aditif bir etkileşme söz konusudur.

Dopamin-MAO inhibitörleri Dopamin-MAO inhibitörlerinin toksik etkiler ortaya çıkabilir.

Eritromisin-Glukokortikoidler
Eritromisin glukokortikoidlerin eliminasyonunu yavaşlatarak kan 
konsantrasyonunu yükseltebilir.

Eritromisin-Teofilin Eritromisin teofilinin toksik etkilerini arttırır.

Eter-Aminoglikozitler

Eter, siklopropan,halotan,metoksifluran ve azot protoksit gibi inhalasyon 
anestezikleri, aminoglikozit antibiyotiklerle (neomisin,kanamisin,gentamisin, 
streptomisin)birlikte kullanılırsa solunum depresyonu ve nöromüsküler blok 
şiddetlenir).

Fenitoin-Barbitürat Barbitüratlar fenitoin'in serum düzeyini değiştirebilirler.
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Fenotiazin Türevleri- nöroleptikler Meperidin,metadon,fentanil,anileridin,hidrokodon,levorfenol,hidromorfon,morfi
n,kodein,oksikodon ve oksimorfon gibi narkotik analjezikler fenotiazin gurubu 
nöroleptiklerle(klorpromazin, prometazin,propiyomazinin) birlikte kullanılırsa 
solunum depresyonuna neden olur.

Fenotiazinler-Trisillik antidepresan Trisillik antidepresanlarla fenotiyazin grubu nöroleptiklerr birlikte kullanılırsa 
her iki grup ilacın da serum düzeyleri yükselir.

Fenotiyazinler-Barbitürat
Fenotiyazin grubu nöroleptikler barbitüratların SSS üzerine olan depresif etkisini
artırabilirler.

Genel Anestezikler-betamimetikler
Halotan, siklopropan,trikloretilen,kloroform,v.b. Genel anestezik ilaçlarla 
anestezi sırasında adrenalin ve diğer betamimetiklerin (i.v.)verilmesi şiddetli 
kardiyovasküler bozukluklara neden olur.

H2 Blokörleri-Simetidin
Simetidin non selektif beta adrenerjik reseptör blokörlerinin etkilerini 
güçlendirir.

Halojenli anestezikler-Alkol
Halotan, enfluran,izofluran,metoksifluran ve kloroform gibi hepatotoksik 
potansiyeli olan ilaçlar,alkoliklerde şiddetli hepatotoksisiteye yol açabilirler.

Halotan-Adrenalin
Halotan ve kloroform verilişinden sonra IV yoldan adrenalin enjeksiyonu şiddetli
kardiyotoksik etkilere yol açar

Halotan-Hidantoinler Fenitoin, halotanın hepatotoksik etkilerini arttırabilir
Heksobendin-Aspirin Aspirinin trombosit agregasyonu üzerine olan etkisinde artma görülebilir.
Heparin-Aspirin Antikoagülan etkide önemli artış görülü
Heparin-Dekstran Dekstran, heparinin antikuagülan etkisini arttırır    
Hidralazin-Diazoksid Diazoksid, hidralazinin etkisini arttırır.

İndirekt Sempatomimetikler
Lokal yada sistemik kullanışlarında beta adrenerjik reseptör blokörü alan 
hastalarda hipertansiyon oluşturabilirler.

İnsilün-Klorpromazin Klorpromazin, İnsulin'in etkinliğini azaltarak hiperglisemi oluşturabilir
İnsulin-MAO inhibitörü MAO inhibitörü insulinin etkinliğini artırıp aşırı hipoglisemiye neden olabilirler.

İnsulin-Tiroid Hormonu
Triiyodotronin ve levotiroksinin bağlanmasını inhibe ederek hipotroidizme 
neden olabilir.Ayrıca diyabetlilerde insuline gereksinim artabilir.

Kalsiyum-Digitalik Digitaliklerin etkisini şiddetlendirir.

Kalsiyum Antagonistleri-Beta adrenerjik 
reseptör bloköler

Beta adrenerjik reseptör bloköleri,kalsiyum antagonistlerinin 
(verapamil,nifedimin)kalp üzerine olan etkilerini artırırlar.

Kaptopril- Beta adrenerjik reseptör 
bloköler

Beta adrenerjik reseptör blokörler, kaptoprilin etkinliğini artırır.

Kaptoril-Diüretikler Aditif etkileşme görülür

Kemoterapötikler-Oral Kontraseptifler

Penisilinler, sefaleksin, 
kloramfenikol,tetrasiklinler,eritromisin,klindamisin,baktrim,nitrofuantoin gibi 
kemoterapötik ilaçlar ara kanamalara ve oral kontraseptif ilaçların etkinliğinde 
azalmaya neden olabilirler.triasetiltilelandomisin(TAO)ile

Kloramfenikol- Sülfonilüre Sülfonilüre bileşiklerinin etki süresini uzatabilir.
Kloramfenikol- hidantoin Kloramfenikol hidantoinin toksisitesini arttırır.
Kloramfenikol- oral antikoagülanlar Kloramfenikol oral antikoagülanların(kumarin) etkilerini potansiyelize ederler..
Kloramfenikol- tolbutamid Kloramfenikol tolbutamidin hipoglisemiyan etkisini arttırır.
Kloramfenikol-Barbitüratlar Kloramfenikol barbitüratların SSS üzerine olan depresif etkilerini arttırır.
Klorpromazin-İnsulin İnsulin ile birlikte kullanılması diyabetli hastalarda hipergilisemi yapabilir.
Klortiazid-Allopurinol Önemli alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

Klortiazid-Digital
Potasyum kaybına neden olan diğer diüretikler gibi klortiazid de digitallerin 
kardiotoksisitesini arttırır

Klortiazid-Karbenoksolon Hipokalemi oluşabilir
Klortiazid-Klorpropamid Hiponatremik ve hipokalemik aditif etkileşme meydana gelebilir
Klortiazid-Lityum karbonat Lityumun nörotoksik ve kardiyotoksik etkilerinde artma olur
Klortiazid-Probenesid Ürik asit retansiyonu görülür.
Klortiazid-Tübokürarin Aşırı hipokalemi sonucu nöromüsküler blokaj artar
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Klortiyazid-Digitalik Digitaliklerin miyokard üzerine olan toksik etkilerini artırırlar.
Kortikosteroidler-Sülfonilüre

Sülfonilüre türevlerinin etkisini arttırır

Kortikosteroidler-Digitalik Digitaliklerin kalp üzerine olan toksik etkilerini artırırlar

Ksantin türevleri- Teofilin türevleri
Teofilin ve türevleriyle birlikte sempetomimetik ilaçların kullanılması toksik 
etkilerin artmasına neden olur.

Lidokain-Barbitüratlar Solunum depresyonunda artış olabilir
Lidokain-Benzodiazepinler Lidokainin SSS üzerine olan toksik etkilerinde artış görülür
Lidokain-Beta blokörler Lidokainin biyolojik yarılanma ömründe uzama oluşabilir
Linkozaminler-Nöromüsküler blokörler Linkozaminler nöromüsküler ilaçların etkinliğini arttırabilir

Lidokain -barbitüratlar
Lidokain'in, barbitüratların solunum depresyonu yapan etkisini artırdığı deneysel
olarak gösterilmiştir

Lokal Anestezikler-Nöromüsküler 
Blokörleri

Lidokain,prokain,mepivakain,prilokain ile birlikte depolarizasyonsuz ve 
depolarizasyonlu nöromüsküler blok yapan ilaçların 
birlikte kullanılması

MAO İnhibitörleri- trisiklik antidepresanlar
Amitriptilin ve desipramin gibi trisiklik antidepresanlarla MAO inhibitörlerinin 
birlikte kullanılması sonucu kardiyovasküler düzensizlikler, eksitasyon, rijidite, 
hipereksi gibi şiddetli toksik etkiler ortaya çıktığı bildirilmiştir.

MAO İnhibitörleri-barbitürat Deneysel olarak MAO İnhibitörleri hayvanlarda barbitüratların etkisini artırır.

MAO İnhibitörleri- meperidin
Pargilin, iproniazid, izoniazid ve tramilspromin gibi MAO inhibitörleri 
meperidinle birlikte alınırsa aşırı SSS depresyonu,koma ve ölüm meydana 
gelebilir

MAO İnhibitörleri-Oral antidiabetik Oral antidiabetiklerin etkisini artırır.

MAO İnhibitörleri-sempatomimetik
Direkt ve indirekt etkili sempatomimetiklerle birlikte kullanılırsa hipertansif kriz 
oluşturabilirler.

MAO İnhibitörleri- İnsulin
İnsulin kullanan hastalara MAO inhibitörleri verilmesi hipoglisemi belirtilerini 
arttırır

Meperidin- pargilin-tranilspromin

MAO inhibitörlerinden pargilin ve tranilspromin'in meperidinle birlikte 
kullanılması, hiperpireksi, eksitasyon, rijidite,ciltte 
kızarıklık, terleme,konfüzyon,hipotansiyon ve solunum depresyonu gibi şiddetli 
belirtilere neden olabilir.

MAO İnhibitörleri- Metildopa
Fenelzin, isokarboksazid, pargilin ve tranilspromin MAO inhibitörleriyle birlikte 
metildopa kullanılması anteriyel kan basıncında şiddetli artışa neden olur.

Metildopa-Lityum karbonat
Metildopa, lityum karbonatın serum düzeyini artırarak toksik belirtilerin ortaya 
çıkmasına yol açar

Metildopa-Metotrimeprazin Metildopanın antihipertansif etkisi artar
Metoklopramid-Nöroleptikler Ekstrapiramidal etkilerde şiddetlenme görülür
Metotreksat-alkol Alkol metotreksatın hepatotoksik etkisini artırır.
Metotreksat-Aspirin Aspirin, metotreksatın serum düzeyini artırır.
Metotreksat-PABA PABA, metotreksatın toksisitesini artırır.
Metotreksat-Probenesid Probenesid, metotreksatın toksisitesini artırır.
Metotreksat-Sitarabin Sterabin,metotreksatın etkisinde artma yapar.
Metotreksat-Sülfizoksazol Sülfizoksazol, metotreksatın serum düzeyini artırır.
Naproksen-Oral antikoagulanlar Kumarin gurubu antikuagülanların etkisi naproksen tarafından arttırılır
Narkotik Analjezikler- Klorpromazin ve 
meperidin

Klorpromazin ve meperidin morfin, fentanil, hidromorfon ve oksimorfon'un 
solunum depresyonu oluşturucu etkisini arttırır.
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Nitroprussid-Ganglioplejikler Nitroprussidin hipotansif etkisini arttırırlar
Oral Antidiabetikler- Androjen İlaçlar

Androjen ilaçlar,oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar

Oral Antikoagulanlar-Metadon

Metadonla birlikte varfarin kullanılması sonucu şiddetli hipoprotrombinemi ve 
kanama ortaya çıkabilir

Oral Antikoagulanlar-Testosteron
Testosteron ve türevleri oral antikuagülanların etkisini arttırabilir.

Oral Antikoagulanlar-Sülfonilüre
Sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar

Oral Antikoagulanlar- Oral Kontraseptifler Oral kontraseptifler, oral antikoagulanların etkinliğini değiştirebilirler

Oral Antikoagulanlar- Tiroit Hormonu
Tiroid hormonu içeren türevler, oral antikoagülanların hipoprotrombinemik 
etkisini arttırır.

Oral Antikoagulanlar- Aspirin, 
baktrim,allupurinol,anabolik 
steroidler,simetidin,klofibrat,sülfonamidler, 
oksifenbutazon ve tiroid hormonu 
içeren ilaçlar

Aspirin,baktrim,allupurinol,anabolik 
steroidler,simetidin,klofibrat,sülfonamidler,oksifenbutazon ve tiroid hormonu 
içeren ilaçlar oral antikoagülanların etkisini arttırırlar.

Parasetamol-Alkol
Kronik alkolizm,parasetamolun neden olduğu karaciğer nekrozun oluşumunu 
arttırır

Parasetamol-Aminopirin yada Antipirin Aminopirin parasetamolün hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerini arttırır.

Parasetamol-Barbituratlar
Barbüratlarla birlikte parasetamol kullanılması hepatotoksik etkinin 
şiddetlenmesine yol açabilir

Parasetamol-Kodein Kodein, parasetamolun hepatotoksik ve nefrototoksik etkilerini arttırabilir.

Parasetamol-Metoklopramid
Metoklopramid(dopamin antagonisti) parasetamolün sindirim kanalında 
absorbsiyonunu arttırarak serum düzeyini yükseltir

Penisilin-Eritromisin Antibakteriyel etkide sinerjizma olur.
Penisilin-Kontraseptifler Kontraseptif etkinlik azalabilir.
Penisilinler-Aspirin Penisilinin biyolojik yarı ömrü uzar serum düzeyi yükselir
Penisilin-Probenisid Penisilinin kan konsantrasyonunun artmasına yol açabilir
Piperazin-Klorpromazin Piperazin alan hastalara klorpromazin verilmesiyle konvilsiyon oluşabilir.
Polipeptid antibiyotikler(kolismetat)-
Aminoglikozitler

Birlikte verildiğinde nöromüsküler blokaj sonucu solunum güçlüğü görülür

Prokain-Ekotiyofat
Kuvaterner amin içeren bir organofosfat olan ekotiyofatı uzun süre kullananlara 
prokain verilmesi anaflaktik tipte reaksiyonlara neden olabilir.

Propranolol-Oral antidiabetik Oral antidiabetiklerin etkisini artırır.
Propranolol- İnsulin İnsulinin etkisini arttırır.
Reserpin-İmipramin/Desipramin Reserpinin, imipramin ve desipraminin etkilerini artırdığı gösterilmiştir.
Reserpin-Barbitürat Reserpin barbitüratların SSS depresyonu ve kardiyotoksik etkilerini artırır.
Reserpin-Fenotiyazin Fenotiyazinler,reserpinin kan basıncını düşürücü etkisini şiddetlendirirler.
Reserpin-Digitalik Digitaliklerin aritmi yapıcı etkisini artırır.
Reserpin-Alkol Reserpin alanlarda alkol ve diğer SSS depresanlarına karşı duyarlılık artar.
Reserpin-Barbitüratlar Hipnotik etkide artış görülür.
Reserpin-Digital Digitalin aritmik etkisinde artma görülür.
Reserpin-Kinidin Kinidinin antiaritmik ve miyokart depresan etkisi reserpin tarafından arttırılır.
Reserpin-MAO inhibitörleri Hipertansif kriz oluşabilir.
Reserpin-Metotrimeprazin Reserpinin antihipertansif etkisinde artma meydana gelir
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Rifampin- İsoniasid İsoniasid ile birlikte rifampin kullanılması hepatotoksik insidansın artmasına yol 
açar.

Salisilatlar-Alkol

Salisilatlar içeren analjezik ilaçlarla (aspirin)birlikte alkol alınması,mide 
mukozasına iritasyonu artırarak gastrik kanamalara yol açabilir.

Salisilatlar-Antikoagülanla Oral antikoagulanlarla ve heparinle birlikte salisilat gurubu aneljezikler 
kullanılırsa hipoprotrombinemik etkileri artar ve 
kanamalar oluşabilir.

Salisilatlar-Antineoplastikler Salisilatlar (aspirin) metotreksatın serum düzeyini yükselterek toksisitesini 
arttırabilirler.

Salisilatlar-Hidantoinler
Salisilatlar,fenitoinin plazma proteinlerine olan bağlarını çözerek kandaki serbest
ve aktif konsantrasyonlarını arttırlar

Salisilatlar-Kortikosteroidler
Hidrokotizon ve salisilatların(aspirin)birlikte kullanılması mide mukozası 
üzerinde iritan etkinin sumasyonuna neden olurlar

Salisilatlar-Oral antidiabetikler
Klorpropamid,tolbutamin,asotoheksamit ve tolazamid gibi oral antidiabetiklerle 
birlikte salisilatlar(aspirin) kullanılırsa 
hipoglisemik etki şiddetlenebilir.

Salisilatlar-Parasetamol Salisilatlar parasetamolun hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerini arttırırlar.
Salisilatlar-PAS Salisilatlarla PAS birlikte kullanılırsa PAS'ın etkisi aşırı derecede artar.
Salisilatlar-Penisilinler Salisilatlar, penisilin gurubu antibiyotiklerin serum düzeyini arttırır.

Salisilatlar-Pirazolonlar
Salisilatlar,pirazolon gurubu ilaçların(sulfinpirazon,oksifenbutazon,fenilbutazon)
ürikozürik etkisini antagonize ederek ürik asit retansiyonuna neden olabilirler.

Sefalosporinler-Aminoglikozitler Birlikte kullanılmaları sefalosporinlerin(sefaloridin) nefrotoksisitesini arttırabilir.
Sefalosporinler-Furosemit Birlikte kullanılmaları sefalosporinlerin(sefaloridin) nefrotoksisitesini arttırabilir.
Sefalosporinler-Kolistin Birlikte kullanılmaları sefalosporinlerin(sefaloridin) nefrotoksisitesini arttırabilir.
Süksinilkolin- Digitalizler Digitalize hastalara süksinilkolin verilmesi ventriküler aritmilere yol açar.
Sülfonamidler-Sülfizoksazol/Tiyopentalin Sülfizoksazol, tiyopentalin anestezi oluşturucu etkisini artırır.
Sülfonamidler ve Kotrimoksazol Sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar
Sülfonamidler-Alkol Alkolün yan etkilerinin artmasına neden olurlar
Sülfonamidler-Antikuagülan Ko-trimoksazol antikoagulanların etkisini arttırır
Sülfonamidler-Fenitoin Bazı sülfonamdiler(ko-trimoksazol)fenitoinin kan konsantrasyonunu arttırırlar

Sülfonamidler-Folik asit
Sülfonamidler folik asidin antagonisti etkinlikleri nedeniyle özellikle 
megaloblastik anemi tedavisinde folik asitle birlikte
kullanılmaları tehlikelidir.

Sülfonamidler-Metotreksat
Sülfonamidler metotreksatın plazma proteinine olan bağlanmasını çözerek serum
metotreksat konsantrasyonunu arttırırlar.

Sülfonamidler-Oral antidiyabetikler Sülfafenazol,tolbutamit ve klorpropamidin hipoglisemik etkisini arttırır.
Sülfonamidler-Paraldehit Sülfonamidler kristalüri oluşturma potansiyeli paraldehit tarafından arttırılabilir.

Sülfonamidler-Sülfinpirazon
Sülfinpirazon sulfonamidlerin plazma proteinlerine bağlanmasını azaltarak 
serum konsantrasyonunun artmasına neden olabilir.

Sülfonamidler-Tiyopental
Sülfizoksazol(gantrisin)tiyopental ile plazma proteinleri düzeyinde kompetitif 
olarak etkileşir

Tetrasiklin-Furosemit
Tetrasiklinlerle birlikte furosemid kullanılması nefrotoksik etkinin artmasına yol 
açar.

Tetrasiklinler-Metoksifluran
Metoksifluran anestezi sırasında tetrasiklin verilmesi nefrototksik etkilerinde 
artış yapabilir

Tetrasiklin-oral antikoagülanlar tetrasiklinler oral antikoagülanların etkilerini potansiyelize ederler.

Tiazid Diüretikler- lityum karbonat
Klortiazid, bendroflumetiyazid ve hidroflumetiyazid gibi tiazid grubu diüretikler 
lityum karbonatın nörotoksik ve kardiyotoksik etkilerini artırır.

Tiazidler-Sülfonilüre
Tiazid gurubu diüretikler, sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini 
arttırırlar.
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Triksiklik Antidepresanlar-Tiroit hormonu Troid hormonu ve L-triodotronin, trisiklik antidepresanların etkinliğini arttırır.
Trisiklik Antidepresanlar

Fenotiyazinlerle trisiklik antidepresanlar birlikte kullanılırsa her iki gurup ilacın 
da serum düzeylerinde artma meydana gelir.

Trisiklik Antidepresanlar

Reserpin ve tirisiklik antidepresanların(imipramin) birlikte kullanılması SSS'nin 
aşırı uyarımına neden olur

Trisiklik Antidepresanlar
Trisillik antidepresan ilaçlarla tedavi gören hastalara sempatomimetik ilaçların 
verilmesiyle aritmi,hipertansiyon,taşikardi ve bazı nöropatiler meydana gelebilir.

Verapamil-Betablokerler Betablokerlerle kalp hızı A-V ileti ve/veya kardiak kontraktilite üzerinde adidif 
negatif etkilere yol açar.

Verapamil- digital glikozitler Digitalis, digital glikozitlerin klerensini azaltıp serumdaki seviyelerini yükseltir.

Verapamil- Kilidin
Kilidin hipertofik kardiomiyopatisi olan hastalara verapamil kombinasyonuyla 
verilmemelidir.

Verapamil- Vazodilatörler
Vazodilatörler, diüretikler ACE inhibitörü kan basıncını düşürme de adidif etki 
yapar.

Verapamil- Lityum Lityum famokinetik ve farmodinamik etkisi vardır.
Verapamil- Refampin Refampin biyo yararlılığını azaltır.
Verapamil- Fenobarbital Fenobarbital verapamilin klerensini azaltabilir.
Verapamil- Siklosporinin Siklosporinin biyo yararlılığını azaltır.
Verapamil- İmhalasyon anestezikler İmhalasyon anesteziklerle birlikte vearpamin dikkatli verilmelidir.

İLAÇ ZEHİRLENMESİ TEDAVİSİNDE  GENEL İLKELER

• Toksikoloji ( zehir bilimi ) , yasayan organizmalar üzerine kimyasalların istenmeyen etkisini inceleyen bilim dalıdır.
• İlaçlar, tarım ve sanayide kullanılan kimyasal bileşikler, temizlik ve eşya bakimi, kişisel hijyen ve diğer amaçlar için kullanılan 
maddeler insanda akut ve kronik zehirlenmelere neden olabilir.
• Kronik intoksikasyonda tedavi, toksik madde alımının kesilerek vücuttan uzaklaştırılması asasına dayanır.
• Akut zehirlenmelerde ise derhal ve etkin tedavi gerekir.
• Akut zehirlenmeler genellikle oral yolla meydana gelir. Bu yol da tedaviye en uygun yoldur.
• Akut zehirlenme olgularının hastaneye sevki esastır. (Hastanın beraberindekilere hangi müdahalelerin yapıldığı yazılıp 
verilmeli.)
• Mümkünse hangi madde (varsa ilaç) ile zehirlendiği belirtilmeli.
• Madde biliniyorsa tedavi daha kolay olacak demektir.
• Bazen zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkar (yavas salıveren haplar, asetik salisilik asid, asetaminofen, trisiklik 
antidepresanlar,atropin-difenoksilat karışımı, demir tozları v.b) hastaneye sevk için belirtilerin ortaya çıkması 
beklenmemelidir.

• Akut zehirlenme tedavisinde 4 yaklaşım uygulanır.

1-Absorbsiyonun engellenmesi

• İki sekilde yapılır.

A) Uzaklastirma

Oral yolla alınan zehirler için geçerlidir. 
a-) Kusturma
• Kusturmanın kontrendike olduğu durumlar;
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Hasta bilinçsizse ( aspirasyon tehlikesi söz konusudur.)

Korozif zehirlerle zehirlenme oluşmuşsa (özafagus nekrozu, mide delinmesi riski 

mevcuttur.) Konvülziyon veya Konvülziyon tehdidi varsa (Örn.: SSS.stimülanlari ile 

entoksikasyon)

Petrol ürünleri (gazyagi, benzin v.b.) ile zehirlenme durumunda.Aspirasyon ihtimali yüksek, bu 
durumda kimyasal pnömoni gelişebilmekte. Ancak petrol distilasyon ürünleri çözücü olarak 
kullanılmışsa -örn: organofosfatli insektisidler bu riske rağmen kusturulmalı, çünkü söz 
konusu maddelerin potansiyel riski daha yüksek.

Zehir alımından sonra uzun zaman geçmişse. Kural olarak xxx ilk ikisaat içinde kusturma 
kesinlikle gerekli ve yararlıdır.Ancak bazen 6 saate kadar uzatılabilir. Ayrıca bu süre, ilacın 
absorbsiyon hızı,midenin dolu veya boş olmasına göre değişebilmekte.

• Kusturma posterior farinks uyarılarak yapılabildiği gibi ipeka şurubu ya da apomorfin enjeksiyonu ile de 
yapılabilir.

İpeka Şurubu

• Ipeka, Güney Amerika’da yetişen Cephaelis ipecacuanhae bitkisinden elde edilen bir alkaloiddir.
• Birlesik Devletler farmakopesinde (USP) tanimlanan ipeka surubunun 20 ml’lik dozu 25-32 mg. Total alkaloid içerir.
• Türk farmakopesindeki (TF) ise dilüedir ve yaklasik 7 kez daha az alkaloid içerir. Bu nedenle 20 ml’lik dozu kusturmaz 
ancak ekspektoran etki yapar.
• Kusturucu etki için en az 50 ml’lik doz verilmelidir.
• 9 ay- 1 yas arası 10 ml. , 1 yas- 12 yas arası 15 ml. dozda uygulanır.
• Midenin dolu olmasi kusturucu etkiyi kolaylaştırır, bu nedenle şurup 1- 1.5 su bardağı (200-300 ml.) suyla içirilir.
• İçilen bu su zehiri dilüe ederek ilave yarar sağlar.

• Yaklaşık 20 dakika içinde kusma oluşur.
• Eğer kusma olmazsa ikinci doz verilir. 30 dakika içinde yine kusma oluşmazsa hastanın midesi yıkanmalıdır.
• Çünkü ipekanın içerdiği emetin (kusturucu etkiden asil sorumlu olan alkaloid) ve sefalin alkaloidlerinin absorbe edilmesi 
durumunda atriyum fibrilasyonu ve diğer tür aritmilerin durumunda atriyum fibrilasyonu

ve diğer tür aritmilerin oluşması ihtimali vardır.
• İpekanın mide ve barsaklar üzerine lokal irritan etkisine ilaveten Kemotrigger Zone (CTZ) üzerine de etkisi vardır.
• Lokal etkisi nedeniyle antiemetik ilaç zehirlenmelerinde dahi etkin olabileceği gösterilmiştir.
• SSS’na depresyon etkisi apomorfinden zayıftır, özellikle çocuklarda önemsiz derecededir. Çocuk hekimliğinde kusturucu 
etkisi nedeniyle oldukça sik kullanılır.

APOMORFİN

• Morfin türevidir, yapısı dopamine benzer.
• CTZ’u uyararak etki oluşturur.
• Oral kullanilmaz, sadece s.c (cilt altı) kullanılır.0.1 mg / kg. yaklaşık 60 mg. eriksin dozudur.
• (Çocuk dozu 0.066 mg. / kg.) Özellikle çocuklarda toksiktir.
• Günümüzde fazla kullanilmamaktadir.
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B) Gastrik lavaj (mide yıkama)

• Kusturma yapılamadığı durumlarda veya hasta kusmadığında yapılır.
• Mideye özel ekipmanla su verip alma seklinde uygulanır.
• Mide içeriği temiz gelinceye kadar isleme devam edilir.
• Toplam 5 litreyi asmamak gerekir.
• Çocuklarda dilüsyonel hiponatremi tehlikesine karşı fizyolojik su ile işlem yapılır.
• Her seferinde 10 ml / kg verilir ve toplam 2 lt’yi geçmemek gerekir.
• Hasta komada ise aspirasyon ihtimaline karsı manşonlu endotrakeal tüp takmak gerekir (Hasta bilinçsiz ancak öğürme 
refleksi kaybolmamışsa gerekmez).
• !!! Ayrica korozif madde zehirlenmelerinde Gaucher borusunun sokulması ve su verilmesi ile mide ve özofagus 
delinmelerine neden olunduğu gösterilmiştir.
• Bu durumda mide kateteri en az travmatik girişimdir. Ancak zehiri uzaklaştırma etkinliği düşüktür.
• Kusturma mide içeriğini boşaltmada mide yıkamaya göre üstündür.
• Mide içeriğini daha fazla boşalttığı gibi duedonumun ve jejunumun üst kısmının içeriği de boşaltılmış olur.

Barsaklarin boşaltılması

Barsaklara geçmiş olan zehirin uzaklaştırılması için mideyi boşalttıktan sonra aktif kömür 
bulamacı ile genellikle pürgatif bir ilaç verilir. Magnezyum sitrat, magnezyum sülfat veya 
sodyum sülfat verilir.
Renal yetmezlikli hastada ( oligüri, anüriye bagli Mg. Atilimi azalır) Mg. birikerek SSS 
depresyonu sonucu nöromüsküler felç gelişme tehlikesine karşı sodyum sülfat, konjestif kalp 
yetmezlikli ve hipertansiyonlularda MgSO4 uygulanir. 15-30 g. dozunda 300 ml. sıvıda 
çözünerek uygulanır.

2-) Absorbsiyonu yavaşlatma

• Hafif zehirlenmelerde ağızdan yutturmak suretiyle ağır zehirlenmelerde ise mide yıkama suyuna katılmak veya midede 
bırakılmak üzere lokal antidotlar uygulanabilir.
• Bunlar şu yollarla etki oluştururlar:

Adsorbe etme (fiziksel kompleks olusturma)
Zehirle kimyasal kompleks oluşturarak absorbe olmayan bileşiğe dönüştürme veya absorbe olsa 
bile toksik olmayan bileşiğe dönüştürme.
Zehirle kimyasal reaksiyona girerek inaktive etmek 
Zehiri presipite etme (çöktürme)

Adsorbanlar

• En çok tercih edilen aktif kömürdür (karbon vegetale).
• Ince toz halindeki bu madde geniş spektrumlu, sık kullanılan bir lokal antidottur.
• Toksik olmadığından ve alınan zehirin miktarı çoğu zaman belli olmadığından yüksek dozda (50-60 g) kullanılır.
• Bu miktar yaklaşık iki bardak (350-400) suda bulamaç haline getirilerek yutturulur.
• Gerekirse 4 saatte bir tekrarlanır. İlk 2 saatte uygulanması en etkin sonucu verir.

• Uzun etkili ilaçlarda ve enterohepatik dolanıma girenlerde daha uzun sürede de etkindir.
• Partikül çapı ne kadar küçükse o kadar etkindir.
• Mineral kaynaklı olanlar tercih edilmez (Bitkisel kaynaklı olmalı).
• Pürgatiflerle beraber uygulanması daha etkin.
• İpeka ile uygulanmamalı, ipekayı da bağlayıp etkisizleştirebilir.
• Striknin, fizostigmin, nikotin ve diğer bazı alkaloidlerle olan zehirlenmelerde potasyum permanganat solüsyonu 
içirilmesi veya mide yıkama suyu olarak kullanılması bunları oksidleyerek inaktive eder. Bu solüsyon 1 : 10.000 
konsantrasyonda kullanılır.Kolestiramin, anyon değiştirici bir reçinedir, parasetamol, aspirin ve benzeri asidik ilaçları 
absorbe ederek etkisizleştirir.
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• Korozif alkali zehirlenmelerinde ise zayıf asidlerin sudaki solüsyonları [ % 1’lik asetik asid solüsyonu, sirke, askorbik 
asid, limon suyu, sitrik asid (halk arasinda limon tuzu denilir)] içirilir.
• HCI (tuz ruhu), nitrik asid (kezzap) ve benzeri güçlü asidleri içerenlerde ise sodyum bikarbonat (yemek sodası) kullanılır. 
Ancak bunun sakıncaları (kimyasal reaksiyon sonucu CO2 oluşarak mide gerilmesi ve lokal ısı artısı) nedeniyle magnezi 
kalsine ve magnezi sütü tercih edilir.
• Cilt altına injekte edilen ilaçlarin toksik etkisi ortaya çıktığında veya zehirli böcek sokması durumunda kısa süreli turnike 
uygulaması da zehirin absorbsiyonunu yavaşlatabilir.

Sistemik Antidotla tedavi

a) Kimyasal antagonistler: Vücutta zehirle kimyasal kompleks yaparak etkirler.
b) Fizyolojik antagonistler: Bunlar zehirlenme etkeni tarafindan etkilenen organlar veya yapılar üzerinde zıt etki yapan 
ilaçlardır.
c) Farmakolojik antagonistler: Bunlar spesifik antagonistlerdir. Zehirin etkilediği reseptör düzeyinde etki (inhibisyon 
veya aktivasyon) oluştururlar.
d) Antimetabolit özellikleri nedeniyle zehirlenme oluşturan ajanlara karşı metabolit nitelikli ilaçlar. Zehirlenme 
etkeninin daha toksik bir bileşiğe biyotransformasyonunu engelleyen antidotlar:

Metil alkol, etilen glikol zehirlenmesinde etil alkol kullanımı gibi.
Etanol, alkol dehidrojenaz enzimine karşı zehirlenme etkeni (metanol, etilen glikol) ile 
yarışmaya girerek; metil alkolun daha toksik olan formaldehide etilen glikolun 
glikoaldehid üzerinden daha toksik
olan oksalik aside ve glikolata dönüşmesini engeller.
e) Zehirlenme etkenini toksik olmayan bileşiğe dönüştüren antidotlar:

Siyanür – Sodyum tiyosülfat
•Siyanür entoksikasyonunda nitrit uygulanması ile methemoglobinemi olusturularak kandaki 
siyanürün buna bağlanması ve böylece inaktivasyonu sağlanır.
•Diğer yandan I.V. sodyum tiyosülfat verilerek siyanür toksik olmayan tiyosiyanata 
dönüştürülür. Asetaminofen (parasetamol)’ün yaptığı KC hasarını önlemek için I.V. N-
asetilsistein verilir.
Asetaminofen, KC hücrelerinde reaktif metabolitlere dönüşerek hücrenin glutatyon stoğunu 
tüketir ve hücrede dejenerasyon ve nekroz oluşturur. N- asetilsistein, sistein donörü olması 
nedeniyle glutatyon sentezini artırır ve reaktif metabolitlerin inaktivasyonunu hızlandırır.
Ayni durum böbrek hücreleri için de geçerlidir. Oral N -asetilsistein ve metionin de aynı amaçla 
kullanılabilir.
f) Zehir tarafından bloke edilmiş enzimi çalışabilir duruma getiren veya onun etkinliğini artıran ilaçlar:
• Kolinesteraz enzimini aktif duruma getiren pralidoksim veya obidoksim
• Organofosfatli insektisidler, kolinesteraz enzimine kovalent bağla bağlanarak enzimi irreversibl olarak inaktive 
ederler. Pralidoksim ve obidoksim bu bağı kopartıp enzimi aktive ederler.

3-Absorbe edilmis ilacın eliminasyonunun hızlandırılması

İlaçların eliminasyonu bilindiği gibi metabolizma ve/veya itrah yoluyla olmaktadır.
Akut ilaç zehirlenmesinde enzim etkinliğinin artırılması pratik değildir ancak itrahı 
hızlandırmak mümkündür. Bu başlıca 4 şekilde yapılır:
Böbreklerden itrahı arttırmak (zorlu diürez) 
Periton diyalizi ve hemodiyaliz
Hemoperfüzyon
Kan değişme (exhange transfusion)

• Böbreklerden itrahın artırılması : I.V fizyolojik sıvılar (%0.9’luk NaCl ve % 5’lik glikoz) ve diüretik (genellikle furosemid) 
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verilerek yapılır. Böylece glomerüler filtrasyon hızı artırılır.
• Ayrica idrar pH’sının değiştirilmesi de mümkündür.Bu yolla ilacın iyonizasyonu artırılıp reabsorbsiyonu

azaltılır. Örn: salisilat ve fenobarbital zehirlenmelerinde idrar, trometamin (THAM), sodyum 
laktat solüsyonları ve laktatlı ringer (I.V) kullanılarak bazikleştirilir.

• Bazik ilaçlarla zehirlenmelerde ise amonyum klorür,askorbik asid veya arjinin hidroklorür I.V yolla kullanılır.
• Hemodiyaliz: Kanın selofon borudan geçirilerek pasif difüzyonla zehirli maddenin kandan uzaklaştırılması sağlanır.
• Salisilat, barbitürat, etanol, metanol zehirlenmelerinde hayat kurtarıcı olabilir.
• Hemoperfüzyon : Kanın reçine ve aktif kömür dolu bir kartuştan geçirilmesi esasına dayanan teknik bir

yöntemdir. (Fenobarbital, teofilin, trisiklik antidepresanlar, digitoksin bu yöntemle kolayca vücuttan 
temizlenir.)

4-Semptomatik veya destekleyici tedavi yöntemleri

• Antidotu olsun veya olmasın tüm entoksikasyon durumlarında mutlaka uygulanmalıdır. a- Hava 
yolunu açık kalması
b- Aritmi, hipotansiyon ve KV kollapsın önlenmesi, şokla mücadele
c- Konvülsiyonun önlenmesi
d- Asid-baz dengesinin düzeltilmesi
e- Hipoglisemi, hipotermi, hiperterminin tedavisi
f- Akut böbrek yetmezliği ve beyin ödeminin önlenmesi.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Hastanede eczanemiz hafta sonları ve resmi tatil günleri de dahil 
olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
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