Aşağıdaki doküman yalnızca sağlık uzmanları
tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Devam ederek, bir sağlık mesleği mensubu
olduğunuzu teyit etmektesiniz

Sağlık Çalışanı Broşürü
Aşağıdaki bilgiler sadece sağlık
çalışanları içindir.

Bronchitol (mannitol) 40mg, inhalasyon tozu, sert kapsül
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2. Bronchitol İlk Doz Değerlendirmesi (BIDA)
BIDA testinin yapılması.
Hasta test için oturur pozisyonda olmalıdır. İnhaler kullanımı için uygun akım tipi, FVC manevrası ve FEV1 ölçümü için
gereklilikler eklenerek hastaya prosedür hakkında bilgi veriniz. Hasta inhaleri KT’de “İnhaler Nasıl Kullanılır” bölümündeki
1’den 10’a kadar basamakları takip ederek kullanmalıdır. Uygun şekilde gösteriniz.
• Tüm FEV1 ölçümleri ve SpO2 monitörizasyonu inhalasyondan 60 saniye sonra gerçekleşmelidir.
• FEV1 ve SpO2 ölçümü için rutin protokolünüzü uygulayınız.
• Hasta wheezing veya nefes darlığı gibi ciddi herhangi bir bronkokonstrüksiyon bulgusu gösterirse FEV1 ölçünüz ve
uygun şekilde tedavi ediniz.
• Başarılı, başarısız ve tamamlanmamış olmak üzere BIDA testinde üç muhtemel sonuç bulunmaktadır. Sonuçların
değerlendirmesi için kriterler aşağıda tanımlanmaktadır.

boyunca kalır.

BIDA için gerekli ekipmanlar
BIDA öncesinde aşağıdaki ekipmanların
hazır bulunduğundan emin olunuz :
• Bronchitol başlangıç dozu (10
bronchitol kapsül, bir inhalasyon
cihazı ve KT’nı içerir)
İlave gereklilikler:
• ERS/AST gerekliliklerini karşılayan
spirometri sistemi
• Kronometre (60 saniyeye kadar
ölçüm yapabilen)
• Hesap makinesi
• Bronkodilatör
• Steteskop
• Sfigmometre
• Pulse oksimetre
Ayrıca acil durumlarda hazır bulunması
gereken ekipmanlar:
• Epinefrin (adrenalin) ve Atropin
• Kısa veya uzun etkili beta-2
agonistleri (salbutamol gibi) – ölçülü
doz inhaler
• Oksijen
• Bronkodilatör uygulaması için küçük
volümlü bir nebülizatör
• Diğer gerekli acil ekipmanları
BIDA için diğer tavsiye ve öneriler
• İnhaler cihazı BIDA esnasında
temizlemeyiniz. İnhaler BIDA sonrası
atılabilir.
• İnhaler sterilize edilmez veya
yeniden kullanılmaz. Bu, daha
sonraki değerlendirmelerin
geçerliliğini tehlikeye atabilir.
• BIDA sırasında hasta nefes verirken
inhaleri uzaklaştırdığından emin
olunuz. Bu cihaz içerisindeki nem
oranını azaltacaktır.
• Önce kapsülü deliniz. Bunu her iki
butona tam ve aynı anda basarak
sağlayınız. Yeniden delme kapsülde
bölünme ve parçalanmaya neden
olabilir.
• Hastalar inhalasyon cihazından derin
ve kontrollü şekilde nefes almalıdır.
• Bu nefes kapsülün dönmesini ve
boşalmasını sağlamak için yeterince
hızlı bir oranda olmalıdır.
• İkinci nefes, kapsülün boşalmadığı
durumda gerekebilir. Her bir
inhalasyondan sonra hastalar
5 saniye boyunca nefeslerini
tutmalıdırlar.
• Solunum yolunda ozmotik değişimin
oluşumu için, takip eden dozlar
birbiri ardına aralıksız şekilde gelmeli
- dozlar arasında çok az zaman
bulunmalıdır.
• Bronchitol kapsülleri tutarken
ve BIDA uygulaması esnasında
lastik eldiven kullanılmamalıdır. Bu
durum inhaler içi kapsül hareketini
durdurabilir ve hareketsizliğe
neden olabilir. Kapsülün hareket
etmediğinden şüpheleniliyor veya
kapsül sesi duyulamıyorsa inhaler
tabanına hafifçe vurunuz (ağız
bölümü 45 derece açıyla aşağı
bakacak şekilde). Bu, kapsülün
kırılma haznesinden ayrılarak dönme
dairesine geçişini sağlamalıdır.

Tamamlanmamış testler: Hasta BIDA’yı tolere edemediğine yönelik tedirgin edici öksürük, kusma veya herhangi başka
bir bulgu deneyimlerse test tamamlanmadan önce sonlandırılır. Advers etki olarak Gen İlaç’a raporlama yapılır.

Daha fazla bilgi ruhsat sahibinden edinilebilir.
Advers etki bildirimleri için iletişim bilgileri
Pharmaxis Pharmaceuticals Limited adına Gen İlaç ve E-posta: drugsafety@genilac.com
Sağlık Ürünleri A.Ş.
Fax: +90(312) 219 62 03
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