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A carbamazepin

s zéles  körben alkalmazott antiepileptikum

neuralgiás  fájdalom kezelés e, más odvonalbeli ps zichiátriai alkalmazás

nátrium-cs atorna gátló

s zájon át alkalmazva las s an, de cs aknem teljes  mértékben fels zívódik

70-80%-ban kötődik plazmafehérjékhez

aktív metabolitja: carbamazepin-10,11-epoxid (CYP3A4)

féléletideje egys zeri alkalmazás nál 35-40 óra, de erős  enziminduktor, így ez rövidülhet 12-17 órára

vizelettel 70 %-a ürül



A mérgezés  tünetei

alus zékonys ág, s zédülés , nys tagmus , ataxia

hányinger, hányás

anticholinerg tünetek

görcs ök

aritmiák (vezetés i zavarok, QRS kis zéles edés e, kamrafibrilláció)

kóma



Diagnózis

anamnézis

tünetek

s zérums zint: 4-12 ug/ml a terápiás  s zint



Kezelés

s peciális  antidotuma nincs

dekontamináció

s zupportív terápia

fors zírozott diurézis

s úlyos  es etben intenzív os ztályos  kezelés

extracorporalis  kezelés



www.extrip-
workgroup.org



A dekontamináció- mikor, kinek, melyik?

gas ztrikus - nazogas ztrikus  s zonda, lavage

aktív s zén

intes ztinális  dekontamináció



Macrogol

polyetilén-glikol

fehér, s zagtalan por

ozmotikus  laxatívum

1 tas ak/1 liter víz - 3-4 liter

megfelelő bélmozgatás -prokinetikum



Kontraindikációk

● Abs zolút: 
bélperforáció 
ileus  
bélobs trukció 
hemodinamikai ins tabilitás

● Relatív: 
cs ökkent vigilitás



I. es et

52 éves  férfi

kórelőzményében: epileps zia, alkohol dependencia, hyperuricaemia, lágyéks érv 
műtét

2 napja nem látták, felvétele napján otthonában ágyban fekve kontaktus képtelenül 
találták, körülötte gyógys zeres  üvegek és  levelek

40 tabletta 400 mg-os  Tegretol CR hiányzott (plus z Rivotril, Fols av, Milurit)

s tabil vitális  paraméterekkel, alus zékony, érdemi verbális  kontaktus ba nem 
vonható állapotban érkezett



kezdetben s zubintenzív os ztályunkon kezeltük, majd tudatállapotának romlás a, illetve 
légzés i elégtelens ég miatt intenzív os ztályra került

s zérums zintek: felvételi: 36,48 μg/ml
más nap: 30,94 μg/ml
6. nap: 7,11 μg/ml

decontaminatio nem történt

infekciós  s zövődmény, váltott antibiotikus  kezelés

12 napot töltött kórházban



II. es et

betegünk ugyanaz, itt már 56 éves

50 tabletta 400 mg-os  Tegretol CR bevétele merült fel, valamint alkohol 
fogyas ztás a

éber, de meglas s ult ps zichomotorium, dezorientáció, elkent bes zéd, s pontán 
nys tagmus , s tabil vitális  paraméterek

3 órás  expozíciós  idő

gas tricus  dekontamináció melynek s orán gyógys zer nem ürült 



s zérums zintek: felvételi:14,08 μg/ml
kontroll: 17,56 μg/ml
2. nap: 16,52 μg/ml
3. nap: 16,91 μg/ml

tünetek s úlyos bodtak: nagyfokú törzs  és  végtagataxia

intes ztinális  dekontaminációt kezdtünk, azonban is métlődő hányás , as piráció 
ves zélye miatt fel kellett függes zteni --» fors zírozott diurézis

s tagnáló s zérums zint ellenére klinikailag jelentős  javulás  láts zott

s zövődmény nem alakult ki, 4 napot töltött kórházban



III. es et

1 hónappal az előző bekerülés ét követően

20 tabletta 400 mg-os  Tegretol CR, 30 tabletta Milurit, alkohol

5 órás  expozíciós  idő

éber volt, de erős en meglas s ult, keringés e kompenzált, s pontán nys tagmus  volt 
látható

nas ogas tricus  s zondán ins tilláció+aktív s zén

fors zírozott diurézis



s zérums zintek: felvételi: 28,80 μg/ml
más napi kontroll: 33,18 μg/ml
3. nap: 39,52 μg/ml
4. nap: 28,04 μg/ml
6. nap: 4,24 μg/ml

romló tudat, fokozódó nyugtalans ág, ataxia

az intes ztinális  dekontamináció időben elhúzódott, de végül effektív volt

s zövődmény nem alakult ki

6 napot töltött kórházban





Ös s zefoglalás

az intes ztinális  dekontamináció fontos  es zköze a mérgezett betegek ellátás ának

megfelelő körültekintés s el biztons ággal alkalmazható

lerövidítheti a kezelés  időtartamát, cs ökkentheti a mérgezés  s úlyos s ágát, a 
s zövődmények kialakulás ának kockázatát



Kös zönöm a figyelmet!
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