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ACT (ASIST) 300MG 3ML 10ML

ADEPİRON 1 G/2ML 10 AMP

ADRENALIN 0,25 MG AMP.

ATROPİN 0,25 MG AMP

AVIL 2 ML 45,5 MG 5 AMPUL

BELOC  5 MG 1 AMPUL

6 ay-3 yaşındaki çocuklara  intramüsküler yoldan 1-2 defa 0.4-1 ml, 4 yaşından itibaren çocuklara günde 1-2 defa 0.8-2 ml uygulanır.

BELOC AMPUL'ün çocuklarda kullanımını ilgili deneyim sınırlıdır.

Çocuklarda hiperkalsemi için günlük doz 40 ila 70 mg/kg şeklindedir.

ACİL İLAÇLARIN  KİLOGRAMA GÖRE PEDİATRİK DOZ LİSTESİ

Çocuklarda: ACT® 300 mg/3 ml (%10)  Solüsyon içeren Ampul derin intramuskuler enjeksiyon ile 15-30 mg/kg/gün dozda 2'ye bölünerek
uygulanır. Tedavi süresi klinik gelişime göre ayarlanmalıdır.

1 yaşından küçük çocuklarda Adepiron Ampul yalnızca intramüsküler yoldan  uygulanmalıdır. Vücut Ağırlığı ve
Yaş (tek doz)    i.m (tek doz)    i.v.          Günlük maximum doz (g)

3-11 ay (5-8 kg)                                           0.1-0.2 ml                           ----                                          0.4 g
1-3 yaş (9-15 kg)                                          0.2-0.5 m                     0.2-0.5 ml                                   1.0 g
4-6 yaş (16-23 kg)                                       0.3-0.8 ml                     0.3-0.8 ml                                   1.6 g
7-9 yaş (24-30 kg)                                       0.4-1.0 ml                      0.4-1.0 ml                                  2.0 g

10-14 yaş (31-45 kg)                                  0.5-1.5 ml                      0.5-1.5 ml                                  3.0 g                                                                     13-14
yaş (46-53 kg)                                  0.8-1.8 ml                      0.8-1.8 ml                                  3.6 g

Çocuklarda Ağır astım ve anafilaksi vakalarında çocuklara subkutan olarak 0.01 mg/kg (0.01 ml/kg) veya 0.3 mg/m2 (0.3 ml/m2)
Adrenalin yapılır. Bir defalık pediatrik doz 0.5 mg (0.5 ml)'ı geçmemelidir. Hastanın durumuna ve alınan cevaba  göre dozlar 20 dakika ile

4 saatlik aralıklarla tekrarlanabilir.

Çocuklarda: 0.01 – 0.03 mg/kg (0.04–0.12 ml/kg) Atropin Sülfat İV olarak
Subkutan yolla 3 kg'a kadar olan bebeklerde                         0.1 mg (0.4 ml)

7-9 kg çocuklarda                                                                                0.2 mg (0.8 ml)
12-16 kg çocuklarda                                                                           0.3 mg (1.2 ml)
20-27 kg'lık çocuklarda                                                                      0.4 mg (1.6 ml)
32 kg çocuklarda                                                                                  0.5 mg (2 ml)

41 kg ağırlıktaki çocuklarda                                                             0.6 mg (2.4 ml)
Bu dozlar gerektiğinde 4-6 saatte bir tekrarlanır.

BELOC  5 MG 1 AMPUL

CALCIUM PICKEN %10 10 ML 50
AMP

CARENA 240 MG  6 AMPUL

DEPAKİN 400 MG SOLS.FLAKON

DESAL 20 MG/ 2ML 100 AMP

DIAZEM 10 MG 10 AMPUL

DIGOXIN  0,5 MG /2 ML  5 AMPUL

DILTIZEM  25 MG 1 FLAKON

DOBCARD 250MG/20ML 10 AMP

DOPADREN 200MG/5ML 5AMP

Çocuklara:Tetanozda 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 tekrarlanabilir.

5 yaşından büyük çocuklara: İ.V. (3 dakikalık bir sürede verilmelidir) olarak 5-10 mg  verilir. Bu doz 3-4 saatte bir tekrarlanabilir.
Status Epileptikus ve Nükseden Ağır Konvülsif Nöbetlerde:2-5 yaş arasındaki çocuklara: İ.V.  (çok yavaş olarak) yoldan her 2-5 dakikada

bir 0.2-0.5 mg verilir. Toplam doz 5 mg'ı aşmamalıdır.
5 yaşından büyük çocuklara:İ.V. (çok yavaş olarak) yoldan her 2-5 dakikada bir, 1 mg olarak verilir.Toplam doz 10mg'ı aşmamalıdır.

Gereğinde tedavi 2-4 saatte bir tekrarlanır.

10 yaşın altındaki çocuklar Hızlı dijitalizasyon (24-36 saat) acil durumda:İntravenöz olarak Prematüreler 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) Dijitalizasyon dozunun 1/4'ü başlangıçta

uygulanmalı, takiben 8-12 saatlik aralarla aynı miktarlar uygulanmalıdır.

çocuklarda kullanılma emniyeti de kanıtlanmamıştır

Etki ve güvenirliği çocuklar üzerinde araştırılmamıştır

Çocuklarda dopamin infüzyonuna, 1-5 g/kg/dakika hızla başlanır ve infüzyon hızı 10-30 dakika aralıklarla 1-4 mg/kg/dakika oranında
optimal sonuç elde edilinceye kadar arttırılır.Optimal hemodinamik yanıtlar elde edildikten sonra bu yanıtları sürdürecek en düşük doz

kullanılmalıdır.

BELOC AMPUL'ün çocuklarda kullanımını ilgili deneyim sınırlıdır.

Çocuklarda hiperkalsemi için günlük doz 40 ila 70 mg/kg şeklindedir.

1 yaşına kadar: 1 saatte verilecek mg/kg cinsinden  idame dozu şu formüle göre hesaplanır:
0.008 x (hafta cinsinden yaş) + 0.21 =doz (mg/kg/saat) (Bulunan doz teofilin baz cinsindendir.1,2 ile çarpılmalıdır.)                  1-9 yaş arası:

1 mg/kg/saat Aminofilin
9-12 yaş arası: 0.89 mg/kg/saat Aminofilin

12-16 yaş arası sigara içenler: 0.89 mg/kg/saat Aminofilin

3 yaşın altındaki çocuklarda Depakin uygulanacaksa monoterapi önerilir, ancak tedaviye başlamadan önce  Depakin'in potansiyel
yararına karşılık karaciğer harabiyeti veya pankreatit riski bu gruptaki hastalarda iyi değerlendirilmelidir

 Pediyatrik hastalarda mutad başlangıç dozu i.m veya i.v yolla 1 mg/kg'dır. İntravenöz enjeksiyonlar yavaş olarak 1-2 dakika sürecek
şekilde yapılmalıdır. stenen cevap alınamazsa 2 saatlik aralarla doz 1 mg/kg arttırılarak diürez görülene kadar tekrarlanır. Ancak bir

defalık doz 6 mg/kg'ı geçmemelidir.



DORMICUM 5 MG 5 ML 10 AMP.

EDICIN 500 MG 1 FLAKON

EFEDRIN HCL 50MG/1ML 100 AMP

EPİTOİN 250MG /5ML

ISOPTIN 2 ML 5 AMPUL

JETMONAL %10 AMP.

JETMONAL %2 AMP.

KAPTORİL 25 MG TABLET

LIBAVIT-K 20 MG 5 AMPUL

MAGNEZYUM SULFAT 10  CC 100
AMP

NEVPARIN 25000 IU 1 FLAKON

NOOTROPIL 1 GR 12 AMPUL

KAPTORİL Tablet, çocuklarda ancak çok gerekli ise kullanılmalı, başlangıç dozu günde 1 mg/kg (total doz günde 3 eşit dozda verilir) olmalı
ve tedavi boyunca bu doz hiçbir zaman 6 mg/kg'ı aşmamalıdır.

çocuklara günde bir veya iki kez 5-10 mg, subkütan, intramüsküler veya intravenöz yoldan verilir (İntravenöz yol ancak diğer uygulama
yolları kullanılmadığı zaman denenmelidir ve intravenöz zerkler çok yavaş yapılmalıdır).

çocuklara 0,25–1,25 g magnezyum sülfat verilmelidir

Normal doz yetişkinlerde ve çocuklarda 400 - 600 LU. /kg / gün'dür. Bu doz yaşlı hastalarda genellikle yarıya düşürülür.

 çocuklarda kullanımını ilgili deneyim sınırlıdır.

Çocuklarda: Pediatride etkinliği ve güvenirliği saptanmamıştır.

 Çocuklarda 7 güne kadar yeni doğanda: 15 mg/kg'lık başlangıç dozunu takiben her 12 saatte 10 mg/kg ile devam edilir.  1 aya kadar yeni
doğanda: 15 mg/kg'lık başlangıç dozunu takiben her 8 saatte 10 mg/kg ile devam  edilir. 1 aydan daha büyük çocuklarda:  Önerilen

günlük doz 40 mg/kg'dır. Hastanın 24 saatlik sıvı gereksinimi dikkate alınarak eşit aralıklar ve dozlarda yapılmalıdır. Genelde her 6 saatte
veya 12 saatte uygulanır.

Çocuklara günlük 3 mg/kg veya 100 mg/m2, subkütan veya i.v. Olarak 4-6 doza bölünerek uygulanır.

Yenidoğanlar ve çocuklarda fenitoinin emilimi oral uygulamadan sonra güvenilir olmaz. İntravenöz uygulanan 15–20  mg/kg'lık yükleme
dozu çoğu durumda, genellikle kabul edilen terapötik aralıkta (10–20 mg/ml) serum konsantrasyonları sağlar. İlaç hızı dakikada 1–3

mg/kg'ı geçmemek üzere yavaşca intravenöz yolla enjekte edilmelidir.

Yeni doğmuşlarda 0.75-1 mg (=0.3-0.4 ml),süt çocuklarında 0.75 - 2 m (=0.3-0.8 ml). Bir taşikardiye  bağlı kalp yetmezliği durumunda
(myokardın enerjetik yorgunluğu) intravenöz İsoptin uygulamadan önce bir dijitalizasyon gereklidir. 1-5 yaş arası çocuklarda 2-3 mg (=0.8-
1.2 ml), 6-14 yaşlarda 2.5-5mg (=1-2 ml). İsoptin intravenöz injeksiyonu sadece  etki ortaya çıkana kadar yapılmalıdır. Hipertoni krizinde

intravenöz infüzyon: 0.05 -0.1 mg/kg saat ile başlanıp, etkisiz kalması halinde doz 30-60 dakikalık aralıklarla iki kez ve daha fazlasına
çıkarılır.

 Çocuklarda ventriküler aritmilerin tedavisinde  lidokain kullanımının güvenilirliği ve etkinliği kontrollü klinik çalışmalarla
desteklenmediğinden, kullanımı uygun değildir.

Çocuklarda ventriküler aritmilerin tedavisinde lidokain kullanımının güvenilirliği ve etkinliği kontrollü klinik çalışmalarla
desteklenmediğinden kullanımı uygun değildir.

Çocuklarda işleme başlanmadan 5-10 dakika önce 0.1 -0.15 mg/kg'lık doz uygulanır. Daha gergin hastalara 0.5 mg/kg uygulanabilir.
Genelde toplam 10.0 mg'ın üzerindeki dozlara gerek duyulmaz.

NOOTROPIL 1 GR 12 AMPUL

PERLINGANIT 10 MG 10 AMPUL

POTASYUM KLORUR 750 MG 10
ML 10 AMP

PREDNOL-L  20 MG 1 AMPUL

PROPOFOL %1 200MG/20 ML 5 AMP

SODYUM BİCARBONAT10
ML*100 AMP

TRANSAMINE %5  5 ML 250 MG
10 AMPUL

Çocuklarda %4,2'lik solusyonları,  günlük 8 mEq/kg dozlar halinde yavaş ve i.v. infüzyon şeklinde verilebilir.

 çocuklarda kullanımını ilgili deneyim sınırlıdır.

toplar damarınızdan yavaş (1 dakikada 1 mL gidecek şekilde) verilebileceği gibi, sulandırılarak damla damla da uygulanabilir.Çocuklarda uygulanacak doz,çocuğun kilosuna bağlı olarak hesaplanacaktır.

Çocuklarda: Pediatride etkinliği ve güvenirliği saptanmamıştır.

Çocuklar için mutad doz: İntravenöz infüzyon günde  3 mmol/kg'a kadar veya vücut  sathının 1 m2'si için günde 40 mmol'a kadar potasyum verilebilir. Verilen sıvı miktarı vücut büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır.

Çocuklar için günlük genel doz 1-3 mg/kg olup yaklaşık olarak 5 yaşından küçüklere 10 mg; 5-10 yaş arası 20-40 mg uygulanır. 10 yaş ve üstüne büyük dozu uygulanır.

 Çocuklarda kullanılırken anestezinin başladığı klinik belirtiler izlenerek saptanmalı ve yavaş yavaş uygulanmalıdır. Sekiz yaşından büyüklere 2.5 mg/kg doz indüksiyon için yeterlidir. 9-15 mg/kg/saat infüzyonla Propofol%1 Fresenius verilerek anestezi idame ettirilebilir.


