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KISA ÜRÜN BİLGİSİ 
 
1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 
 
 RESCUE FLOW® 250 mL enfüzyon çözeltisi 
 
2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 
 
Etkin maddeler:  
Her 1000 mL çözeltide: 
Enjeksiyonluk dekstran 70 …………. 60 g  
Sodyum klorür ……………………... 75 g 
 
Yardımcı maddeler: 
Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız. 
 
3.FARMASÖTİK FORM 
 
İnfüzyonluk çözelti. 
Berrak, renksiz çözelti (pH’ı 3,5 ile 7,5 arasındadır).  
 
4.KLİNİK ÖZELLİKLER 
 
4.1.Terapötik endikasyonlar 
 
RESCUE FLOW®, travmatik yaralanmaya bağlı hipotansiyonun eşlik ettiği 
hipovoleminin başlangıç tedavisinde endikedir. 
 
4.2.Pozoloji ve uygulama şekli 
 
RESCUE FLOW®, primer solunum ve kanama stabilizasyonundan sonra başlangıç 
tedavisi olarak intravenöz yoldan tek doz (250 ml) olacak şekilde uygulanır. RESCUE 
FLOW® hızlı intravenöz infüzyonla verilmelidir (tam bir doz 2-5 dakika içerisinde 
verilecek şekilde). RESCUE FLOW® tedavisini takiben, hastanın ihtiyacına uygun 
dozda hemen izotonik sıvı uygulaması yapılmalıdır. 
 
4.3.Kontrendikasyonlar 
 
RESCUE FLOW®, 

- Etkin maddelere ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen 
aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.  

- Term dönemindeki gebelikte kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.6). 
 

4.4.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri 
 
Koagülasyonu etkilediği bilinen ilaçlarla eş zamanlı tedavi alan hastalarda hemostatik 
yeterliliğe dikkat edilmelidir. Hemostatik değişkenlerde değişiklik yalnızca 1,5 g 
dekstran/kg vücut ağırlığı düzeyinin üzerindeki dozlarda görüldüğü için RESCUE 
FLOW®’daki dekstran 70 miktarı (15 g) tek başına hemostazı etkilemez. Ancak 
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agresif sıvı resüsitasyonu, kan pıhtılaşma faktörlerini kanama diyatezi görülecek 
düzeye kadar seyreltebilir. 
 
RESCUE FLOW® güçlü bir hacim arttırıcı olduğu için kardiyak fonksiyonu bozuk 
hastalarda dikkatli olunmalıdır. 
 
Hiperozmolalitenin eşlik ettiği şiddetli hiperglisemisi olan diabetes mellitus 
hastalarında, hipertonik çözeltiler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu durum 
biliniyorsa ya da varlığından şüpheleniliyorsa, diğer sıvı tedavi yolları düşünülmelidir. 
 
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, kolloid içermeyen hipertonik sodyum 
klorür infüzyonunun, klinik olarak önemli hiperkalemiye yol açtığı gözlenmiştir. 
 
Hapten dekstran (Promit, Promiten) ile ön tedavinin, dekstran kullanımı sırasındaki 
aşırı duyarlılık reaksiyonları riskini azalttığı gösterilmiştir. Travmaya bağlı 
hipotansiyonun başlangıç tedavisi olarak RESCUE FLOW®’u dokümante etmek için 
gerçekleştirilen klinik çalışmalarda böyle bir ön tedavi verilmemiştir.  Şok durumunun 
akutluğuna göre, mümkün olduğunda hapten dekstran ön-enjeksiyonu 
değerlendirilmeli ve hapten dekstran kullanılmaması durumunda potansiyel olarak 
daha yüksek anafilaktik reaksiyon riski, hastanın göreceği yarara karşı tartışılmalıdır. 
 
4.5.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri 
 
RESCUE FLOW®’un bilinen bir etkileşimi yoktur. Ancak bkz. Bölüm 4.4. 
 
4.6.Gebelik ve laktasyon 
 
Genel Tavsiye 
Gebelik kategorisi: C 
 
Gebelik dönemi: 
RESCUE FLOW®’un gebelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. 
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, üreme toksisitesinin bulunduğunu 
göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3.).  İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. 
 
Doğum sırasında annede görülen anafilaktik reaksiyonların, fetüste anoksiye yol 
açtığı gözlenmiştir. Hapten dekstran (Promit, Promiten) ön-enjeksiyonu yapılmadan 
dekstran 40 içeren sıvı infüzyonu kullanılmasına bağlı olarak fetal ölüm ve nörolojik 
sekel görülmüştür. 
 
Bu nedenle RESCUE FLOW®, gebe kadınlarda term döneminde ya da doğumla 
ilişkili olarak uygulanmamalıdır. 
 
Laktasyon dönemi: 
RESCUE FLOW®’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, annenin ilaca 
olan gereksinimine göre, ilacı veya süt vermeyi kesmek konusunda bir karar 
verilmelidir. 
 
Üreme yeteneği/fertilite: 
RESCUE FLOW®’un bilinen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 
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4.7.Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler 
 
İnfüzyon yoluyla uygulanan çözeltilerin kullanımı sırasında araç kullanımı pratik 
yönden mümkün değildir. Kullandıktan sonra araç ve makine kullanımı üzerine 
bilinen bir etkisi yoktur. 
 
4.8.İstenmeyen etkiler 
 
Klinik travma çalışmalarında RESCUE FLOW® ile ilişkilendirilen bir istenmeyen etki 
olmamıştır. Sağlıklı gönüllülerde infüzyon yerine yakın bölgesel ağrı gözlenmiştir. Bu 
bölgesel ağrı, infüzyon bölgesinin distaline yapılan yumuşak masajla hafifletilmiştir. 
Dekstranlarda anafilaktik reaksiyon riski ve hapten dekstran kullanımı için Bölüm 
4.4’e bakınız. 
 
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması 
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem 
taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak 
izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers 
reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirilmeleri 
gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; 
faks: 0 312 218 35 99). 
 
4.9.Doz aşımı ve tedavisi 

 
Geçerli değildir. RESCUE FLOW® 250 ml, tek doz olarak uygulanır. 
 
5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 
 
5.1.Farmakodinamik özellikler 
 
Farmakoterapötik Grup: Kan yerine kullanılanlar ve plazma protein fraksiyonları 
ATC kodu: B05AA05 
 
Dekstran 70 ve sodyum klorür, RESCUE FLOW®’un intravasküler hacim üzerindeki 
etkisine katkıda bulunur. Esasen hücre içi kompartman kaynaklı su, hipertonik bileşen 
olan % 7,5 NaCl ile hızla vasküler kompartmana kaydırılır. Hipertonik bileşenin 
etkisi, sodyum ve klorür ekstravazasyonu nedeniyle hızla kaybolur. Dekstran bileşeni, 
dolaşımda çok daha uzun süre kalır ve hacim etkisinin uzun süreli olmasına katkıda 
bulunur. 250 ml RESCUE FLOW® ile sağlanan intravasküler hacim artışının, üç litre 
kristaloid çözeltinin intravenöz uygulanmasıyla sağlanan hacim artışına benzer olarak,  
yapılan infüzyon hacminin iki-üç katı olduğu bulunmuştur. 
 
RESCUE FLOW®’un bakım standartına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı genel 
sağkalım yararı klinik çalışmalarda gösterilmemiştir. Alt grup analizlerinde, cerrahi 
gerektiren delici yaralanma gibi şiddetli yaralanmaları olan hastalar için ve yoğun 
bakım gerektiren hastalar için tedavi yararları gözlenmiştir. 

http://www.titck.gov.tr/
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5.2.Farmakokinetik özellikler 
 
Sırasıyla sodyum klorür ve dekstran 70’in farmakokinetik özellikleri eş zamanlı 
infüzyondan etkilenmez. RESCUE FLOW® infüzyonundan sonra, plazma sodyumu 9-
12 mmol artarak, 4 saatten kısa bir süre içinde normale döner. Dekstran 70’in plazma 
yarı-ömrü 6-8 saat arasındadır. Glomerüler filtrasyon için eşik değerinin (molekül 
boyutunun 50.000 D’den az olması) altındaki dekstran moleküller idrarla değişikliğe 
uğramaksızın atılır. Buna karşılık daha büyük moleküller ise Retiküler Endotelyal 
Sistem (RES) tarafından alınıp, endojen dekstranazlar tarafından glukoza parçalanır. 
 
5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri 

 
RESCUE FLOW® ve etkin maddelerine ait akut ve subakut toksikoloji 
çalışmalarında, vücut ağırlığına göre klinik dozun 4-5 katı dozlarda, dezoryantasyon, 
inaktivite, kusma, salivasyon artışı ve esasen hipertonik sodyum klorür bileşeni 
nedeniyle birkaç tane letalite vakası gözlenmiştir. 
 
Organogenez döneminde % 6 dekstran 70’in uygulandığı gebe tavşanlarda ve 
farelerde yapılan çalışmalarda, insanlara uygulanan RESCUE FLOW®’un bir 
biriminde var olandan iki ve altı kat daha yüksek günlük dozların uygulanmasından 
sonra her iki türün de fetüslerinde kemikleşmede gecikme gözlenmiştir. Farelerde 
aynı zamanda eksansefali insidansında da bir artış vardır. Hipertonik bileşenin bu 
etkiyi arttırıp arttıramayacağı bilinmemektedir. Gestasyon son trimesterını içeren 
çalışma yoktur. 
 
6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER 
 
6.1.Yardımcı maddelerin listesi 
 
Hidroklorik asit 
Sodyum hidroksit 
Enjeksiyonluk su 
 
6.2.Geçimsizlikler 
 
Geçimsizlik çalışmaları olmadığı için bu tıbbi ürün, diğer tıbbi ürünlerle 
karıştırılmamalıdır. 
 
6.3.Raf ömrü 
 
 24 ay 
 
6.4.Saklamaya yönelik özel tedbirler 
 
Orijinal ambalajında, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. 
 
6.5.Ambalajın niteliği ve içeriği 
 
Plastik PVC torba içerisinde, 250 ml. Torba, çevir-aç bağlantı noktası ve PVC tüp ile 
birlikte sunulur. 
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6.6.Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler 
 
Uygulama öncesinde ürün, partiküler madde ve boyama/renk değiştirme açısından 
görsel olarak incelenmelidir. 
 
Yalnızca tek kullanımlıktır. 
 
7.RUHSAT SAHİBİ 
 
Dem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Dem Plaza İnönü Mah. Kayışdağı Cad.  
No:172 34755 Ataşehir-İstanbul   
Tel: 0216 428 40 29 
Faks: 0216 428 40 86 
 
8.RUHSAT NUMARASI 
 
120/60 
 
9.İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ 
 
15.08.2006 
 
10.KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ 
 

Tel:0216
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