
موارد مصرف:
این دارو در شرایطی استفاده می شود که میزان ال–کارنیتین در بدن انسان کافی نیست و 

درمان مکمل برای حفظ محدوده طبیعی الزم است:

• عدم تعادل حاد متابولیسمی به علت کمبود ال–کارنیتین

• کمبود ثانویه کارنیتین در بیماران همودیالیزی مرحله نهایی بیماری کلیوی

ال-کارنیتین نوعی آمینواسید است که به عملکرد طبیعی 
بدن انسان به ویژه متابولیسم کمک می کند.

( ۱گرم/ ۵ میلی لیتر )
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آمپول تزریقی ال-کارنیتین

نماینده انحصاری در ایران:



میزان دوز

• نقص حاد متابولیسمی:
روزانه دوز ۱۰۰ - ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در ۴ - ۳ دوز مساوی از طریق تزریق 
وریدی تجویز می شـــود. دوزهای باالتر نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند، هرچند ممکن 

است عوارض جانبی به ویژه اسهال افزایش یابد.

• کمبود ثانویه کارنیتین در بیماران همودیالیزی مرحله نهایی بیماری کلیوی:
- درمـــان اولیه: دوز  ۲۰ - ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باید به صورت تزریق وریدی در 
آخر هر جلسه دیالیز (با فرض هفته ای سه جلسه) تجویز شود. طول دوره درمان با تزریق وریدی 
باید حداقل سه ماه باشد که معموًال زمان موردنیاز برای بازگشت سطوح کارنیتین آزاد در ماهیچه 

ها به حد معمول است.

- درمان نگه دارنده: اگر مزایای بالینی معنی داری در اولین دوره از تزریق درون وریدی حاصل شده 
باشد، درمان را می توان با استفاده از محلول خوراکی ۱ گرم ال-کارنیتین به صورت روزانه ادامه 

داد. در روز دیالیز، ال-کارنیتین خوراکی باید در آخر جلسه دیالیز مصرف شود.

نحوه تجویز:

به صورت تزریق وریدی (IV) آهسته (۳-۲ دقیقه) یا انفوزیون وریدی تجویز می شود.

تجویز از طریق انفوزیون وریدی

اینتلکتا® باید قبل از تجویز از طریق انفوزیون وریدی، رقیق شود. 
از محلول های ۲۵۰ یا ۵۰۰ میلی لیتری زیر می توان به عنوان رقیق کننده استفاده کرد:

- سدیم کلراید ٪۰/۹
- رینگر الکتات

- دکستروز ۳/۳۳٪ با NaCl (سدیم کلراید) ۰/۳٪ (سرم ۱/۳ و ۲/۳)
- دکستروز ٪۵

هشدارها:
در بیماران دیابتی که انسولین یا هر داروی خوراکی ضد دیابت دریافت می کنند، مصرف هم زمان 

این داروها با ال-کارنیتین ممکن است منجر به هیپوگلیسمی شود.
دریافت ال-کارنیتین در بیماران مبتال به تشنج احتماال بروز حمالت را افزایش می دهد.

 تصویر را با دوربین موبایل اسکن کنید

( ۱گرم/ ۵ میلی لیتر )
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