Ulotka dołczona do opakowania: informacja dla uytkownika
Diovan 3 mg/ml roztwór doustny
Valsartanum
Nale y zapozna si z treci ulotki przed zayciem leku, poniewa zawiera ona informacje
wa ne dla pacjenta.
•
Nale y zachowa t ulotk , aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta.
•
W razie jakichkolwiek wtpliwoci naley zwróci si do lekarza lub farmaceuty.
•
Lek ten przepisano cile okrelonej osobie. Nie naley go przekazywa innym. Lek moe
zaszkodzi innej osobie, nawet jeli objawy jej choroby s takie same.
•
Jeli u pacjenta wystpi jakiekolwiek objawy niepo!"dane, w tym wszelkie objawy
niepo#$dane niewymienione w tej ulotce, nale%y powiedzie& o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis tre'ci ulotki:
1.
Co to jest lek Diovan i w jakim celu si( go stosuje
2.
Informacje wa)ne przed zastosowaniem leku Diovan
3.
Jak stosowa* lek Diovan
4.
Mo+liwe działania niepo,-dane
5.
Jak przechowywa. lek Diovan
6.
Zawarto/0 opakowania i inne informacje
1.

Co to jest lek Diovan i w jakim celu si1 go stosuje

Lek Diovan zawiera substancj2 czynn3: walsatran i nale4y do grupy leków zwanych antagonistami
receptorów angiotensyny II, które pomagaj5 kontrolowa6 wysokie ci7nienie t8tnicze. Angiotensyna II
jest substancj9 powstaj:c; w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczy< krwiono=nych,
tym samym podwy>szaj?c ci@nienie tAtnicze. Lek Diovan działa poprzez blokowanie aktywnoBci
angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionoCne rozszerzajD siE, a ciFnienie tGtnicze zostaje obniHone.
Lek Diovan w postaci roztworu doustnego moIe byJ stosowany w leczeniu wysokiego ciKnienia
tLtniczego u dzieci i młodzieMy w wieku od 6 do 18 lat. Wysokie ciNnienie tOtnicze zwiPksza
obciQRenie serca i tStnic. Nieleczone nadciTnienie tUtnicze moVe prowadziW do uszkodzenia naczyX
krwionoYnych mózgu, serca i nerek oraz spowodowaZ udar, niewydolno[\ serca lub niewydolno]^
nerek. Wysokie ci_nienie t`tnicze zwiaksza ryzyko zawału serca. Obnibenie cicnienia tdtniczego do
wartoeci prawidłowych zmniejsza ryzyko wystfpienia tych zaburzeg.
2.

Informacje wahne przed zastosowaniem leku Diovan

Kiedy nie stosowai leku Diovan:
•
jejli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrakliwolm) na walsartan lub na którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6);
•
jenli u pacjenta wystopuje cipqka postar choroby wstroby;
•
jetli pacjentka jest w ciuvy powywej 3. miesixca (nie zaleca siy równiez stosowania leku
Diovan we wczesnym okresie ci{|y – zob. cz}~ dotyczc ciy);
•
jeli pacjent ma cukrzyc lub zaburzenia czynnoci nerek i jest leczony lekiem obniajcym
cinienie ttnicze krwi zawierajcym aliskiren.
Jeli którykolwiek z wyej wymienionych warunków jest spełniony, nie naley stosowa leku
Diovan.
Ostrzeenia i rodki ostronoci
Naley poinformowa lekarza przed zastosowaniem leku Diovan:

•
•
•
•
•

•

•
•
•

jeli u pacjenta wystpuje choroba wtroby;
jeli stwierdzono cik posta choroby nerek lub jeli pacjent jest dializowany;
w przypadku zw enia t¡tnicy nerkowej;
je¢li pacjentowi przeszczepiono niedawno nerk£ (pacjent otrzymał now¤ nerk¥);
je¦li u pacjenta kiedykolwiek wcze§niej wyst¨pił obrz©k jªzyka i twarzy spowodowany reakcj«
alergiczn¬, nazywan obrz®kiem naczynioruchowym po przyj¯ciu innego leku (w tym
inhibitorów ACE), nale°y powiedzie± o tym lekarzowi. Je²li takie objawy wyst³pi´ podczas
stosowania leku Diovan, naleµy natychmiast przerwa¶ przyjmowanie leku Diovan i nigdy
wi·cej go nie stosowa¸. Patrz tak¹e punkt 4, “Moºliwe działania niepo»¼dane”;
je½li pacjent stosuje leki, które zwi¾kszaj¿ iloÀÁ potasu we krwi, w tym suplementy potasu lub
substytuty soli kuchennej zawierajÂce potas, leki oszczÃdzajÄce potas i heparynÅ. Konieczna
moÆe byÇ regularna kontrola iloÈci potasu we krwi;
jeÉli pacjent choruje na aldosteronizm (chorobÊ, w której nadnercza wytwarzajË zbyt duÌe
iloÍci hormonu o nazwie aldosteron) nie naleÎy stosowaÏ leku Diovan;
w przypadku znacznej utraty płynów (odwodnienie) w wyniku biegunki, wymiotów lub
stosowania duÐych dawek leków moczopÑdnych (diuretyków);
jeÒli pacjent przyjmuje którykolwiek z nastÓpujÔcych leków stosowanych w leczeniu
wysokiego ciÕnienia tÖtniczego:
o inhibitor ACE, (na przykład taki jak enalapryl, lizynopryl, ramipryl) zwłaszcza je×li
pacjent ma zaburzenia czynnoØci nerek zwiÙzane z cukrzycÚ.
o aliskiren.

Lekarz prowadzÛcy moÜe monitorowaÝ czynnoÞß nerek, ciànienie krwi oraz stáâenie elektrolitów
(np. potasu) we krwi w regularnych odstãpach czasu.
Patrz takäe informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosowaå leku Diovan”.
Naleæy powiedzieç lekarzowi, jeèli pacjentka podejrzewa, ée jest w ciêëy (lub planuje ciìíî). Nie
zaleca siï stosowania leku Diovan we wczesnym okresie ciðñy i nie naleòy go stosowaó po 3.
miesiôcu ciõöy, poniewa÷ moøe on powaùnie zaszkodziú dziecku, jeûli zostanie zastosowany na tym
etapie (patrz czüýþ „Ciÿa”).
Jeli którykolwiek z wyej wymienionych warunków jest spełniony, nale y poinformowa o tym
lekarza przed zastosowaniem leku Diovan.
Lek Diovan a inne leki
Naley powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio, a take o lekach, które pacjent planuje przyjmowa.
Stosowanie leku Diovan z pewnymi innymi lekami mo e mie wpływ na leczenie. Konieczna mo e
by zmiana dawki, zastosowanie innych rodków ostronoci lub w pewnych przypadkach
odstawienie jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków dostpnych na recept, jak i bez recepty,
w szczególnoci:
•
innych leków obniajcych cinienie ttnicze, szczególnie leków moczopdnych
(diuretyków), inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) takich jak enalapryl, lizynopryl, itd.
lub aliskirenu (patrz take informacje pod nagłówkiem, „Kiedy nie stosowa leku Diovan” oraz
„Kiedy zachowa szczególn ostrono stosujc lek Diovan”);
•
leków, które zwi kszaj! ilo"# potasu we krwi; w tym suplementów potasu lub substytutów
soli kuchennej zawieraj$cych potas, leków oszcz%dzaj&cych potas i heparyny;
•
pewnych typów leków przeciwbólowych tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ);
•
niektóre antybiotyki (z grupy ryfampicyny), lek stosowany w zapobieganiu odrzucenia
przeszczepu (cyklosporyna) lub lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zaka'e(
HIV/AIDS (rytonawir). Leki te mog) nasila* działanie leku Diovan;

•

litu (lek stosowany w leczeniu niektórych typów chorób psychicznych).

Stosowanie leku Diovan z jedzeniem i piciem
Lek Diovan mo+na stosowa, niezale-nie od posiłków.
Ci./a i karmienie piersi0
•

Nale1y powiedzie2 lekarzowi, je3li pacjentka podejrzewa, 4e jest w ci56y (lub planuje
ci789). Lekarz zwykle poradzi, aby przerwa: stosowanie leku Diovan przed zaj;ciem w ci<=>
lub gdy tylko zostanie stwierdzone, ?e pacjentka jest w ci@Ay, i doradzi stosowanie innego leku
zamiast leku Diovan. Nie zaleca siB stosowania leku Diovan we wczesnym okresie ciCDy i nie
wolno go stosowaE u pacjentek powyFej 3. miesiGca ciHIy, poniewaJ moKe on powaLnie
zaszkodziM dziecku, jeNli zostanie zastosowany powyOej trzeciego miesiPca ciQRy.

•

NaleSy poinformowaT lekarza, jeUli pacjentka karmi piersiV lub zamierza karmiW piersiX.
Nie zaleca siY stosowania leku Diovan u matek karmiZcych piersi[; lekarz mo\e w takim
przypadku wybra] inn^ metod_ leczenia dla pacjentki, która planuje karmi` piersia. Dotyczy to
szczególnie karmienia noworodków lub wczebniaków.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Przed przystcpieniem do prowadzenia pojazdu, udywania narzedzi lub obsługi maszyn, bfdg
wykonywania innych czynnohci wymagajicych koncentracji kajdy pacjent powinien zorientowak sil,
jak lek Diovan na niego wpływa. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu
wysokiego cimnienia tntniczego, lek Diovan mooe w rzadkich przypadkach powodowap zawroty głowy
i wpływaq do zdolnors koncentracji.
Lek Diovan zawiera sacharozt, parahydroksybenzoesan metylu i poloksamer
•
Lek Diovan w postaci roztworu zawiera 0,3 g sacharozy na mililitr. Naleuy wzivw to pod
uwagx u pacjentów z cukrzycy. Jezli pacjent został poinformowany przez lekarza, {e wyst|puje
u niego nietolerancja pewnych cukrów, nale}y skontaktowa~ si z lekarzem przed zayciem
leku Diovan w postaci roztworu. Cukier w iloci zawartej w leku Diovan w postaci roztworu
moe by szkodliwy dla zbów.
•
Lek Diovan w postaci roztworu zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218). Mo e on
wywoływa reakcje alergiczne, które mog wystpi jaki czas po leczeniu roztworem.
Objawami tych reakcji moe by wysypka, wid, pokrzywka. Jeli którykolwiek z tych
objawów nasili si, naley poinformowa o tym lekarza.
•
Lek Diovan w postaci roztworu zawiera poloksamer (188), który moe powodowa lune
stolce.

3.

Jak stosowa lek Diovan

Ten lek naley zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wtpliwoci naley
ponownie skontaktowa si z lekarzem lub farmaceut. Osoby z wysokim cinieniem t tniczym cz¡sto
nie dostrzegaj¢ £adnych oznak tego problemu. Wiele z nich czuje si¤ do¥¦ dobrze. Z tego wzgl§du
szczególnie wa¨ne jest zgłaszanie si© na wizyty u lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.
Przed uªyciem strzykawki doustnej lub pojemnika dozuj«cego nale¬y przeczyta instrukcj®
znajduj¯c° si± na ko²cu ulotki.
Ile leku za³y´
Lek Diovan w postaci roztworu naleµy przyjmowa¶ raz na dob·
•
U pacjentów o masie ciała mniejszej ni¸ 35 kg
o zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg walsartanu (co odpowiada 7 ml roztworu).
•
U pacjentów o masie ciała 35 kg lub wi¹cej:
o zazwyczaj stosowana dawka wynosi 40 mg walsartanu (co odpowiada 13 ml roztworu).

W niektórych przypadkach lekarz moºe zaleci» przyjmowanie
•
maksymalnie do 40 mg walsartanu (co odpowiada 13 ml roztworu) u dzieci i młodzie¼y o masie
ciała mniejszej ni½ 35 kg.
•
maksymalnie do 80 mg walsartanu (co odpowiada 27 ml roztworu) u dzieci i młodzie¾y o masie
ciała 35 kg i wi¿kszej.
Lek Diovan moÀna przyjmowaÁ niezaleÂnie od posiłków.
Lek Diovan naleÃy zaÄywaÅ kaÆdego dnia w przybliÇeniu o tej samej porze.
ZaÈycie wiÉkszej niÊ zalecana dawki leku Diovan
W przypadku wystËpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia naleÌy bezzwłocznie
skontaktowaÍ z lekarzem i połoÎyÏ siÐ. W razie przypadkowego zaÑycia wiÒkszej iloÓci leku Diovan
w postaci roztworu niÔ zalecana, naleÕy skontaktowaÖ si× z lekarzem, farmaceutØ lub szpitalem.
PominiÙcie zastosowania leku Diovan
W przypadku pominiÚcia dawki leku naleÛy jÜ przyjÝÞ, tak szybko jak jest to moßliwe. Jeàli jednak
zbliáa siâ pora kolejnej dawki, pacjent powinien pominãä dawkå, o której zapomniał.
Nie naleæy stosowaç dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiètej dawki.
Przerwanie stosowania leku Diovan
Zaprzestanie leczenia lekiem Diovan moée spowodowaê pogorszenie sië choroby. Nie naleìy
przerywaí stosowania leku, chyba îe tak zaleci lekarz.
W razie jakichkolwiek dalszych wïtpliwoðci zwiñzanych ze stosowaniem tego leku, naleòy zwróció
siô do lekarza lub farmaceuty.
4.

Moõliwe działania niepoö÷dane

Jak kaødy lek, lek ten moùe powodowaú działania niepoûüdane, chociaý nie u kaþdego one wystÿpi.
Niektóre działania niepodane mog by cikie i wymaga natychmiastowej pomocy
lekarskiej:
Mog wyst pi objawy obrz ku naczynioruchowego (specyficznej reakcji alergicznej), takie jak:
•
obrz k twarzy, warg, j zyka lub gardła,
•
trudnoci z oddychaniem lub przełykaniem,
•
pokrzywka, swdzenie.
Jeli wystpi którykolwiek z tych objawów, naley natychmiast przerwa stosowanie leku
Diovan i skontaktowa si z lekarzem (patrz take punkt 2 „Informacje wane przed
zastosowaniem leku Diovan”).
Działania niepodane:
Czsto (mog dotyczy do 1 na 10 osób):
•
zawroty głowy,
•
niskie cinienie ttnicze z objawami, takimi jak zawroty głowy i omdlenie po wstaniu lub bez
tych objawów,
•
zaburzenia czynnoci nerek (objawy zaburze czynno!ci nerek).
Niezbyt cz"sto (mog# dotyczy$ do 1 na 100 osób):
•
obrz%k naczynioruchowy (patrz „Niektóre objawy wymagaj&ce natychmiastowej pomocy
lekarskiej”),
•
nagła utrata przytomno'ci (omdlenie),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uczucie wirowania (zawrót głowy),
ci()kie zaburzenia czynno*ci nerek (objawy ostrej niewydolno+ci nerek),
skurcze mi,-ni, zaburzenia rytmu serca (objawy hiperkaliemii),
duszno./, trudno0ci z oddychaniem przy kładzeniu si1, obrz2k stóp lub nóg (objawy
niewydolno3ci serca),
ból głowy,
kaszel,
ból brzucha,
nudno4ci,
biegunka,
uczucie zm5czenia,
osłabienie.

Nieznana (cz6sto78 nie mo9e by: okre;lona na podstawie dost<pnych danych):
•
p=cherze na skórze (objawy p>cherzowego zapalenia skóry),
•
reakcje alergiczne przebiegaj?ce z wysypk@, AwiBdem i pokrzywkC; mogD wystEpiF takie
objawy jak gorGczka, obrzHk i bóle stawów, bóle miIJni, obrzKk wLzłów chłonnych i (lub)
objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej),
•
fioletowo-czerwone plamki, gorMczka, NwiOd (objawy stanu zapalnego naczyP krwionoQnych,
znanego równieR jak zapalenie naczyS),
•
nietypowe krwawienie lub wystTpowanie siUców (objawy małopłytkowoVci),
•
bóle miWXni (mialgia),
•
gorYczka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej wskutek infekcji (objawy małej liczby
krwinek białych, tzw. neutropenii),
•
zmniejszone stZ[enie hemoglobiny i zmniejszenie odsetka krwinek czerwonych we krwi (które
mo\e prowadzi] do niedokrwisto^ci w ci_`kich przypadkach),
•
zwiakszone stbcenie potasu we krwi (które mode wywołae skurcze mifgni i zaburzenia rytmu
serca w cihikich przypadkach),
•
zwijkszenie wartokci parametrów czynnolciowych wmtroby (które mone wskazywao na
uszkodzenie wptroby), w tym zwiqkszone strsenie bilirubiny we krwi (które mote spowodowau
vółty odciew skóry i oczu w cixykich przypadkach),
•
zwizkszone st{|enie azotu mocznikowego we krwi i zwi}kszone st~enie kreatyniny
w surowicy krwi (co moe wskazywa na nieprawidłow czynno nerek).
Cz sto wystpowania niektórych działa niepodanych moe róni si w zalenoci od choroby.
Na przykład takie działania niepodane, jak zawroty głowy i zaburzenia czynnoci nerek,
obserwowano rzadziej u dorosłych pacjentów leczonych z powodu wysokiego cinienia ttniczego ni
u dorosłych pacjentów leczonych z powodu niewydolnoci serca lub po wieo przebytym ataku
serca.
Działania niepodane obserwowane u dzieci i młodziey s podobne do wystpuj cych u dorosłych
pacjentów.
Zgłaszanie działa¡ niepo¢£danych
Je¤li wyst¥pi¦ jakiekolwiek objawy niepo§¨dane, w tym wszelkie objawy niepo©ªdane niewymienione
w ulotce, nale«y powiedzie¬ o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielgniarce. Działania
niepo®¯dane mo°na zgłasza± bezpo²rednio do Departamentu Monitorowania Niepo³´danych Działaµ
Produktów Leczniczych Urz¶du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49-21-301
Faks: + 48 22 49-21-309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepo·¸dane mo¹na zgłaszaº równie» podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzi¼ki zgłaszaniu działa½ niepo¾¿danych moÀna bÁdzie zgromadziÂ wiÃcej informacji na temat
bezpieczeÄstwa stosowania leku
5.

Jak przechowywaÅ lek Diovan

•
•

Lek naleÆy przechowywaÇ w miejscu niewidocznym i niedostÈpnym dla dzieci.
Nie przechowywaÉ w temperaturze powyÊej 30°C. Po otwarciu butelkË moÌna przechowywaÍ
do 3 miesiÎcy w temperaturze poniÏej 30°C.
Nie stosowaÐ leku Diovan po upływie terminu waÑnoÒci zamieszczonego na opakowaniu.
Termin waÓnoÔci oznacza ostatni dzieÕ podanego miesiÖca.
Nie stosowa× tego leku w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub Øladów próby
jego otwarcia.
Leków nie naleÙy wyrzucaÚ do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleÛy
zapytaÜ farmaceutÝ, co zrobiÞ z lekami, których siß juà nie potrzebuje. Takie postápowanie
pomoâe chroniã ärodowisko.

•
•
•

6.

Zawartoåæ opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diovan
•
Substancjç czynnè leku jest walsartan.
•
1 ml roztworu doustnego zawiera 3 mg walsartanu.
•
Inne składniki leku to sacharoza, parahydroksybenzoesan metylu (E218), sorbinian potasu,
poloksamer (188), kwas cytrynowy bezwodny, cytrynian sodu, aromat jagodowy, glikol
propylenowy (E1520), wodorotlenek sodu, kwas chlorowodorowy, woda oczyszczona (patrz
takée punkt 2 „Lek Diovan zawiera sacharozê, parahydroksybenzoesan metylu
i poloksamer”).
Jak wyglëda lek Diovan i co zawiera opakowanie
Diovan 3 mg/ml roztwór doustny jest przejrzystym roztworem w kolorze od bezbarwnego do
bladoìółtego.
•
Roztwór jest dostípny w opakowaniach zawierajîcych jednï butelkð ze szkła bursztynowego
o pojemnoñci 180 ml, wyposaòonó w nakrôtkõ zabezpieczajöc÷ przed dostøpem dzieci i ùółty
pierúcieû chroniücy przed otwarciem. Butelka zawiera 160 ml roztworu. Do butelki dołýczono
zestaw ułatwiajþcy dawkowanie leku, składajÿcy si z jednej wciskanej nakładki na butelk ,
jednej 5 ml strzykawki doustnej z polipropylenu oraz jednego polipropylenowego pojemnika
dozujcego o pojemnoci 30 ml.
Podmiot odpowiedzialny
Novartis Poland Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel. (22) 375 48 88
Wytwórca/ Importer
Novartis Poland Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod nastpujcymi nazwami:
Austria , Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia,
Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wgry,
Wielka Brytania

Diovan

Belgia, Luksemburg

Diovane

Francja, Włochy

Tareg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 7 czerwca 2019

INSTRUKCJA UYCIA STRZYKAWKI DOUSTNEJ I POJEMNIKA DOZUJCEGO
Przed za yciem leku nale y uwa nie przeczyta niniejsz instrukcj. Pomoe ona w poprawnym
uyciu strzykawki doustnej i pojemnika dozujcego.
W skład zestawu wchodz:
Nakładka wciskana na otwór butelki:
• Któr nakłada si na szyjk butelki.
• Po załoeniu nakładki na butelk nie naley
jej zdejmowa.
Butelka z lekiem:
• Wyposaona w nakrtk zabezpieczajc
przed dostpem dzieci.
• Po za yciu leku nale!y zawsze zakr"ci#
butelk$.
Doustna strzykawka dozuj%ca:
• Składaj&ca si' z przezroczystego
plastikowego cylindra z tłokiem.
• Ko(cówka strzykawki doustnej pasuje do
nakładki na butelk) i stosuje si* j+ w celu
pobrania wymaganej ilo,ci leku z butelki. Do
ka-dej nowej butelki z lekiem nale.y u/ywa0
nowej nakładki i nowej strzykawki dozuj1cej.
Pojemnik dozuj2cy:
• Którego mo3na u4ywa5, je6li przepisana
dawka wymaga kilkakrotnego napełnienia
strzykawki.
• Po podaniu leku i umyciu pojemnika nale7y
zawsze umie8ci9 go na nakr:tce butelki.
Zakładanie wciskanej nakładki na now; butelk< z lekiem
1. Zdj=> nakr?tk@ z butelki poprzez mocne dociAniBcie,
a nastCpnie obrócenie jej w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (zgodnie z rysunkiem umieszczonym na
górnej stronie nakrDtki).
2. UstawiE butelkF prosto na stole, a nastGpnie mocno wcisnHI
nakładkJ w szyjkK butelki aL do wyczucia oporu lub tak
głMboko jak jest to moNliwe.
Uwaga: Istnieje moOliwoPQ, Re nie uda siS docisnTU nakładki do
samego koVca, jednak to nie ma wiWkszego znaczenia, poniewaX
zostanie ona dociYniZta przez nakr[tk\ po zakr]ceniu butelki.
3. Zakr^ci_ butelk`.

Przygotowanie dawki leku
4. Zdjab nakrctkd z butelki dociskajec mocno, a nastfpnie obracajgc
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zgodnie
z rysunkiem umieszczonym na górnej stronie nakrhtki).
5. Upewnii sij, ke tłok w strzykawce jest docilnimty do samego
konca.
6. Trzymajoc butelkp w pozycji pionowej naleqy zdecydowanym
ruchem wprowadzir strzykawks do nakładki na szyjce butelki.
7. Ostrotnie obróciu butelkv dnem do góry wraz z umieszczonw
w niej strzykawkx.
8. Przed odmierzeniem dawki leku naleyy usunz{ ze strzykawki
wszystkie du|e p}cherzyki powietrza, które mogły dosta~ si do
rodka. Aby to zrobi, naley:
• Powoli odcign tłok do samego koca tak, by
strzykawka napełniła si lekiem.
• Nastpnie opuci tłok ponownie opróniajc strzykawk.
Odmierzanie dawki leku
Uwaga: Całkowita ilo roztworu, jak mona odmierzy przy pomocy strzykawki doustnej wynosi
5 ml. W zalenoci od przepisanej dawki, moe zaj konieczno powtarzania czynnoci opisanych
w punktach 10-16 kilka razy. Na przykład, jeli przepisana dawka wynosi 13 ml, konieczne bdzie
trzykrotne odmierzenie roztworu w iloci: 5 ml + 5 ml + 3 ml.
9. Znale na strzykawce oznaczenie ilo ci leku odpowiadaj¡ce
przepisanej dawce.
10. Powoli odci¢ga£ tłok a¤ do chwili, gdy górna jego kraw¥d¦
zrówna si§ dokładnie z odpowiednim wskazaniem podziałki.
11. Ostro¨nie odwróci© butelkª ze strzykawk« dnem do dołu.

12. Wysun¬ strzykawk® z nakładki delikatnie j¯ obracaj°c.

Za±ycie leku
13. Usi²³´ w pozycji wyprostowanej.
14. Włoµy¶ ko·cówk¸ strzykawki do ust.
15. Powoli naciska¹ tłok przyjmujºc lek bezpo»rednio ze strzykawki.
16. Je¼li przepisana dawka wymaga kilkukrotnego napełnienia
strzykawki, mo½na przela¾ odmierzon¿ dawkÀ leku ze
strzykawki do pojemnika dozujÁcego, a na koniec sprawdziÂ
czy całkowita iloÃÄ odmierzonego roztworu zgadza siÅ
z przepisanÆ dawkÇ.
17. WypiÈ cały roztwór za jednym razem.
18. Po zaÉyciu leku zakrÊciË butelkÌ.
19. Czyszczenie strzykawki doustnej:
• PrzetrzeÍ zewnÎtrzne czÏÐci strzykawki czystÑ, suchÒ
chusteczkÓ.
• StrzykawkÔ naleÕy czyÖci× po kaØdym uÙyciu.
20. Czyszczenie pojemnika dozujÚcego:
• PrzepłukaÛ pojemnik czystÜ wodÝ.
• WytrzeÞ pojemnik czystß chusteczkà, a nastápnie nałoâyã
na nakrätkå butelki.

