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BAŞHEKİMLİK MAKAMINA,

Duktus arteriozus antenatal dönemde açık olan, doğumdan sonra ise ilk 3 gün içerisinde
kapanan aort ile pulmoner arter arasında bulunan bir damardır. Premattire bebeklerde duktus

arteriozusun kapanmasında gecikme olmakta, bu durum da intrakraniyal kanama, nekrotizan
enterokolit, pulmoner hemoraji ve bronkopulmoner displazi gibi morbidite ve mortalitesi
yüksek sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle 3. günden soffa ekokardiyografi ile hala
kapanmadığı tespit edilen duktus arteriozusun medikal velveya cerrahi yöntemlerle

kapatılması gereknrektedir. Medikal tedavi ilk seçenek olmakta bunun için de nekrotizan
enterokolit ve böbrek yetersizliği yan etkileri daha az olduğu için ibuprofen tercih

edilmektedir. PEDİAVER I0 mgl2 ml ampül ibuprofenin intravenöz olarak uygulanan

formudur.

PEDİAVER:

o 34. haftadan önce doğmuş prematüre bebeklerde hemodinamik olarak anlamlı pDA

tedavisinde endikedir.
. 24 saat aralıklarla intravenöz olarak 3 kez verilmektedir.
o İlk doz yaşamın ilk 6 saatinden soffa uygulanmalıdır.
ı Eğer duktus arteriozus son enjeksiyondan sonraki 48 saat içerisinde kapanmazsa veya

yeniden açılırsa, yukarıda belirtilen dozlardaki gibi ikinci bir 3 dozluk tedavi rejimi

uygulanabilir.

Yukarıda belirttiğim sebepterden dolayı PEDİAVER l0 mğ2 ml ampüIün hastanemiz
eczanesine alrnması uygun olacaktır.
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