
Propranolol peroralna raztopina 
za zdravljenje hitro rastočega infantilnega hemangioma, 
ki zahteva sistemsko zdravljenje

3,75 mg/ ml, peroralna raztopina

Vodnik za skrbnike in negovalce 
Izobraževalno gradivo je pripravljeno z namenom zagotavljanja varne 
in učinkovite uporabe zdravila ter ustreznega obvladovanja določenih 
pomembnih tveganj in je odobreno s strani JAZMP (maj 2017).

Za podrobnejše informacije o zdravilu preberite Navodilo za uporabo.



Pomembne 
informacije

Zdravnik je vašemu otroku predpisal 
zdravilo Hemangiol® za zdravljenje 
infantilnega hemangioma.

Hemangiol® je peroralna raztopina.

Pomembni neželeni učinki na katere bodite pozorni:
• Nizka raven sladkorja v krvi > glej stran 9
• Znižan srčni utrip/ krvni tlak > glej stran 10
• Težave z dihanjem > glej stran 10
Če pri svojem otroku opazite kakšno novo težavo 
ali spremembo v vedenju, vključno s katerimikoli 
neželenimi učinki, ki niso navedeni v tem priročniku, 
se posvetujte z zdravnikom.

• Nikoli sami ne spreminjajte odmerka zdravila Hemangiol®. 
 Vedno se ravnajte po navodilih zdravnika.
• Odmerek zdravila vedno izmerite s peroralno brizgo, 
 ki je priložena v škatli.

Ne uporabljajte zdravila, če je/ima vaš otrok:
• Prezgodaj rojen in njegova starost še ni dosegla popravljene starosti 5 tednov (popravljena starost je 
 tista, kolikor bi bil star dojenček, če bi bil rojen na predviden datum poroda).
• Alergičen na propranolol ali katero koli sestavino tega zdravila. 
 Alergijska reakcija lahko vključuje izpuščaje, srbenje ali oteženo dihanje.
• Astmo ali je imel v preteklosti težave z dihanjem.
• Počasen srčni utrip za svojo starost. Posvetujte se z zdravnikom, če niste prepričani.
• Srčne težave (npr. motnje srčnega ritma in srčno popuščanje).
• Zelo nizek krvni tlak.
• Težave s krvnim obtokom, zaradi katerih postanejo prsti na nogah in rokah otrpli in bledi.
• Nagnjen k nizkim ravnem sladkorja v krvi.
• Visok krvni tlak, ki ga povzroča tumor nadledvične žleze. To se imenuje «feokromocitom».
Če vašega otroka dojite in če jemljete zdravila, ki se ne smejo uporabljati sočasno z zdravilom, mu ne 
dajajte tega zdravila.
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Infantilni hemangiom

4

Kaj je infantilni hemangiom?
Infantilni hemangiom je dokaj pogosta tvorba dodatnih 
krvnih žil, ki oblikujejo bulo v koži ali pod kožo.
Včasih ga imenujemo tudi »jagodno znamenje«, saj po videzu 
včasih spominja na jagodo. Pojavi se lahko kjerkoli na telesu, 
pogosto pa nastane na obrazu.

Hemangiomi so lahko majhni in omejeni le na določeno 
mesto, lahko pa se pojavijo v obliki velikega madeža, ki se 
razširi po večjem predelu telesa. Otrok lahko ima tudi več 
hemangiomov.

Večina hemangiomov pri dojenčkih se pojavi v blagi 
obliki, resnost bolezni pa je odvisna od mesta, kjer se 
hemangiom pojavi glede na vitalne organe in funkcije 
(kot je na primer dihanje), od možnosti, da povzroči 
izmaličenje ali poškodbe na koži in trajne brazgotine.

Vašemu otroku je zdravnik predpisal zdravilo Hemangiol®, ker 
hemangiom, ki se je pojavil pri otroku predstavlja možnost za 
eno od tveganj, navedenih zgoraj.

Infantilni hemangiom
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Priložena 
peroralna 

brizga je posebej 
prilagojena zdravilu 
Hemangiol® in 
JE NE SMETE 
NADOMESTITI Z 
NOBENO DRUGO 
BRIZGO.  
Za dajanje zdravila 
Hemangiol® lahko 
uporabljate le 
priloženo brizgo. 
Če jo izgubite, se 
oglasite pri svojem 
zdravniku.

Kaj je Hemangiol®?
Hemangiol® je ime zdravila. Zdravilna učinkovina (sestavina, 
ki deluje na hemangiom pri dojenčkih) v zdravilu je proprano-
lol, ki spada v skupino zdravil, imenovanih antagonisti adre-
nergičnih receptorjev beta.

Peroralna raztopina Hemangiol® je zaradi preproste 
uporabe posebej primerna za zdravljenje dojenčkov. 
Vsebuje aromi jagode in vanilje in ne vsebuje sladkorja, 
umetnih konzervansov in alkohola.

Kako je videti zdravilo Hemangiol® in kaj 
vsebuje škatla?
Hemangiol® je prozorna, brezbarvna do rahlo rumena 
peroralna raztopina s sadnim vonjem, shranjena v 120-ml 
rjavo-rumeni steklenici s pokrovčkom, ki ga otroci ne morejo 
odpreti. Vsaki škatli je priložena posebna polipropilenska 
brizga, umerjena v miligramih (mg).
Preden svojemu otroku daste zdravilo Hemangiol® natančno 
preberite Navodilo za uporabo, priloženo v škatli.

Kako dajati zdravilo Hemangiol® otroku?
Zdravilo vedno dajajte otroku natančno tako, kot vam je 
povedal zdravnik. Navodilo za uporabo je priloženo temu 
priročniku in vsaki škatli z zdravilom.

Hemangiol®
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Navodilo za uporabo

škatla

steklenica

plastična 
vrečka

peroralna 
brizga

1

19 mg
18 mg
17 mg
16 mg
15 mg
14 mg
13 mg
12 mg
11 mg
10 mg
9 mg
8 mg
7 mg
6 mg
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1 mg

6 mg
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1 mg

konica

ohišje

prirobnica

2

3

19 mg

18 mg

17 mg

16 mg

15 mg

14 mg

13 mg

12 mg

11 mg

10 mg

9 mg

8 mg

7 mg

6 mg

5 mg

4 mg

3 mg

2 mg

1 mg

nastavek

4

4 mL

4,5

5 mL

11 mg
10 mg
9 mg
8 mg
7 mg
6 mg
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1 mg19 mg

18 mg
17 mg
16 mg
15 mg
14 mg
13 mg
12 mg
11 mg
10 mg
9 mg

6 
5 mg

1 

ohišje

4 mL

4,5

5 mL

11 mg
10 mg
9 mg
8 mg
7 mg
6 mg
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1 mg19 mg

18 mg
17 mg
16 mg
15 mg
14 mg
13 mg
12 mg
11 mg
10 mg
9 mg

6 
5 mg

1 

konica

izmerite do 
vrha bata

5

bat

5 - Odvzemanje odmerka
Z nastavljeno peroralno brizgo obrnite steklenico na glavo. 
Povlecite bat brizge do številke v mg, kot je predpisal zdravnik.

4 - Vstavljanje brizge
Vstavite konico peroralne brizge v pokonci postavljeno steklenico 
in potisnite bat do konca navzdol.

 Ne odstranjujte nastavka za brizgo z vratu steklenice. 
 Za merjenje in dajanje odmerka uporabljajte le peroralno brizgo,

 ki je priložena zdravilu.
 Ne uporabljajte žlice ali katere koli druge priprave

 za odmerjanje.

3 - Odprite steklenico
Steklenica je opremljena s posebnim pokrovčkom, da je otroci ne 
morejo odpreti. Odprete jo tako, da potisnete plastični pokrovček 
navzdol, in ga hkrati obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca 
(v levo).

 Steklenice pred uporabo NE STRESAJTE.

2 - Preverite odmerek
Preverite odmerek zdravila v miligramih (mg), kot je predpisal 
zdravnik. Poiščite to številko na peroralni brizgi.

1 - Odstranite predmete iz škatle
Škatla vsebuje naslednja predmeta, ki jih boste potrebovali
za dajanje zdravila:
• steklenica, ki vsebuje 120 ml peroralne raztopine propranolola; 
• peroralna brizga, umerjena v mg, priložena zdravilu.
Vzemite steklenico in peroralno brizgo iz škatle in vzemite brizgo 
iz plastične vrečke.
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7 mg
6 mg
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg
1 mg

zračni 
mehurček

6

19 mg

18 mg

17 mg

16 mg

15 mg

14 mg

13 mg

12 mg

11 mg

10 mg

9 mg

8 mg

7 mg

6 mg

5 mg

4 mg

3 mg

2 mg

1 mg

7

9

8

19 mg

18 mg

17 mg

16 mg

15 mg

14 mg

13 mg

12 mg

11 mg

10 mg

9 mg

8 mg

7 mg

6 mg

5 mg

4 mg

3 mg

2 mg

1 mg

19 mg

18 mg

17 mg

16 mg

15 mg

14 mg

13 mg

12 mg

11 mg

10 mg

9 mg

8 mg

7 mg

6 mg

5 mg

4 mg

3 mg

2 mg

1 mg

10

6 - Preverjanje zračnih mehurčkov
Če v brizgi vidite zračne mehurčke, držite brizgo pokonci, 
potisnite bat navzgor toliko, da v celoti odstranite vse večje 
zračne mehurčke in po potrebi dopolnite odmerek, da bo 
skladen s predpisanim.

9 - Dajanje zdravila Hemangiol® otroku
Vstavite brizgo v dojenčkova usta in jo pritisnite ob notranji 
del lica. Počasi brizgajte zdravilo iz brizge neposredno 
v dojenčkova usta. 

 Takoj po dajanju zdravila otroka ne polagajte v ležeči položaj.

10 - Očistite brizgo
  Brizge ne razstavljajte. Po vsaki uporabi izperite prazno brizgo 
v kozarcu čiste vode: 

1  Vzemite kozarec s čisto vodo. Vanj dajte brizgo. 
2  Povlecite bat. 
3  Odstranite vodo v umivalnik. 
4   Ponovite ta postopek čiščenja 3-krat.

8 - Zaprite steklenico
Namestite plastični pokrovček na steklenico, tako da ga zavrtite v smeri 
urnega kazalca (v desno).

7 - Odstranjevanje brizge
Steklenico obrnite v pokončen položaj in odstranite brizgo 
iz steklenice.

 Bodite previdni, da pri tem ne potisnete bata v brizgo.



Predpisan učinkovit 
odmerek v mg

Teden 1

Teden 2

Teden 3

4 kg

8 kg
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OTROKU VEDNO DAJTE TOČNO TAKŠEN ODMEREK ZDRAVILA
Hemangiol®, kot ga je predpisal zdravnik. Nikoli ne spreminjajte odmerka sami.

Uporaba zdravila Hemangiol®

Kako je zdravnik določil ustrezen odmerek 
zdravila Hemangiol®?

Odmerek zdravila Hemangiol® temelji na teži vašega 
dojenčka in je tako posebej prilagojen vašemu otroku. Otroku 
boste dajali točno določen odmerek zdravila, umerjen v miligramih 
(mg) zdravilne učinkovine, s pomočjo priložene peroralne brizge, 
dvakrat na dan – enkrat zjutraj in enkrat pozno popoldan. 
Med obema odmerkoma naj bo vsaj 9 ur.

Začetni nizek odmerek bo zdravnik postopoma 
povečeval v obdobju 3 tednov od pričetka zdravljenja, 
dokler ne bo dosežen terapevtski odmerek. Vsa povečanja 
sme izvesti le zdravnik na tedenskih pregledih. Na teh 
pregledih boste seznanjeni z novim odmerkom zdravila 
Hemangiol® za svojega otroka.

Z rastjo in večanjem teže vašega otroka je potrebno 
prilagajati tudi odmerek zdravila Hemangiol® glede na 
težo otroka. Z večanjem teže vašega otroka se veča tudi 
odmerek zdravila za doseganje istega učinka. Te prilago-
ditve izvede zdravnik vsaj enkrat na mesec. 
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NIKOLI NE 
NADOMEŠČAJTE 
ODMERKOV.

NIKOLI NE 
NADOMEŠČAJTE 
ODMERKOV.

ZMEŠAJTE 
ZDRAVILO 
Z MAJHNO 
KOLIČINO 
MLEKA ALI 
SADNEGA SOKA

Kako ravnati, če ste pozabili dati otroku zdravilo?
Ne dajajte dvojnega odmerka, če ste pozabili dati prejšnji 
odmerek. Nadaljujte z zdravljenjem z običajno pogostostjo: 
en odmerek zjutraj in drugega pozno popoldan.

Kako ravnati, če ste otroku dali večji odmerek 
zdravila, kot bi smeli?
Če ste otroku dali večji odmerek zdravila, kot bi smeli,
se takoj posvetujte z zdravnikom.

Kako ravnati, če otrok ne je, bruha ali izpljune 
odmerek zdravila?
Če otrok ne je ali bruha, priporočamo, da preskočite 
odmerek zaradi nevarnosti pojava hipoglikemije.
Ko otrok preneha bruhati in prične ponovno jesti, nadaljujte z 
dajanjem predpisanih odmerkov po urniku. Nikoli ne 
nadomeščajte odmerkov.

Če otrok izpljune odmerek oz. niste prepričani, ali je prejel 
celotno zdravilo, mu ne dajte drugega odmerka, ampak 
počakajte na naslednji načrtovani odmerek.  

Kako ravnati, če otrok zavrača zaužitje 
odmerka zdravila?
Če otrok zavrača zaužitje zdravila, ga razredčite z majhno 
količino mleka ali starosti prilagojenega jabolčnega ali 
pomarančnega sadnega soka in ga dajte otroku preko 
otroške stekleničke na sledeč način:

Otroci do 5 kg
Razredčite zdravilo Hemangiol® z eno čajno žličko (približno 
5 ml) mleka.

Otroci nad 5 kg
Razredčite zdravilo Hemangiol® z eno jušno žlico (približno 
15 ml) mleka ali starosti otroka prilagojenega jabolčnega ali 
pomarančnega soka. Mešanico porabite v 2 urah po pripravi. 
Ne vlivajte zdravila v polno stekleničko mleka ali soka.
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Če pri svojem otroku opazite KAKRŠNOKOLI NOVO TEŽAVO 
ALI SPREMEMBO V VEDENJU, se posvetujte z zdravnikom.

NEŽELENI 
UČINKI
• driska in 
 bruhanje
• motnje spanja 
 (slaba kakovost 
 spanja in težave 
 pri prebujanju)
• poslabšanje 
 bronhitisa

Nezeleni ucinki zdravila Hemangiol®

Kateri so neželeni učinki zdravila Hemangiol®?
Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Hemangiol® 
neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.
Neželeni učinki so običajno blagi, vključno z drisko in 
bruhanjem, motnjami spanja in poslabšanjem bronhitisa. 
Zdravnik vam bo razložil morebitne neželene učinke zdravila 
Hemangiol®, znake, na katere morate biti pozorni in kako 
ravnati, če katerega od znakov opazite pri svojem otroku.

Znaki:
• nizke ravni sladkorja,
• nizkega srčnega utripa in krvnega tlaka ter
• težave z dihanjem
so podrobneje opisani na naslednjih straneh.
Zgoraj navedeni neželeni učinki veljajo za najbolj nevarne, 
zato je pomembno, da dobro preberete razlago. Informacije, 
ki jih boste prejeli, vam bodo pomagale izogniti se določenim 
neželenim učinkom, hitro prepoznati njihov morebiten pojav 
in vas poučile, kako ravnati v primeru, da se kateri od 
neželenih učinkov pojavi.

Podroben opis neželenih učinkov je tudi v Navodilu za 
uporabo zdravila Hemangiol®, ki je priloženo vsaki škatli 
zdravila.
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Da bi preprečili tveganje za hipoglikemijo 
DAJTE OTROKU ZDRAVILO HEMANGIOL® MED OBROKOM ALI TAKOJ 
PO NJEM (dojenje, steklenička ali trda hrana) in ZAGOTOVITE REDNO 
HRANJENJE, da preprečite predolg post.
Za preprečevanje tveganja hipoglikemije je pomembno tudi, da zdravilo 
Hemangiol® in hrano otroku daje ista oseba. Če je vključenih več ljudi, 
je dobra komunikacija bistvenega pomena, da zagotovite varnost 
vašega otroka.

OTROKU NE DAJAJTE ZDRAVILA HEMANGIOL®, DOKLER NI 
ZNOVA USTREZNO NAHRANJEN.

Kako pri otroku prepoznam znake nizke ravni sladkorja v krvi, 
kako naj ravnam in kdaj naj se odpravim k zdravniku?
Zdravilo lahko zakrije opozorilne znake nizke ravni krvnega sladkorja (hipoglikemije), 
zlasti če dojenček ne je, če bruha ali če prejme prevelik odmerek zdravila. 

Če otrok ne je ali bruha, priporočamo, da preskočite odmerek.
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Če se pri otroku med jemanjem zdravila Hemangiol® pojavi 
katerikoli od navedenih znakov, TAKOJ POKLIČITE ZDRAVNIKA.

ZNAKI 
BRADIKARDIJE 
ALI HIPOTENZIJE
•  utrujenost
• hladnost
• bledica
• modrikasta koža
• nezavest

Če ima otrok 
med jemanjem zdravila 
Hemangiol® kakršne koli 
znake hipoglikemije, 
MU DAJTE, ČE JE 
MOGOČE, PERO-
RALNO TEKOČINO, 
KI VSEBUJE SLAD-
KOR, in če simptomi ne 
izginejo, takoj pokličite 
zdravnika ali pojdite v 
bolnišnico.

Če se raven sladkorja pri vašem otroku zniža, 
opazite naslednje znake:

Blažji simptomi:
bledica, utrujenost, potenje, tresenje, palpitacije 
(razbijanje srca, običajno hitro ali neredno), tesnobnost, 
lakota, težave pri prebujanju.

Hujši simptomi:
čezmerno spanje, težave pri odzivnosti, slaba ješčost, 
padec telesne temperature, krči, kratki premori med 
dihanjem, izguba zavesti.

Kako pri otroku prepoznam znake 
znižanega srčnega utripa ali krvnega 
tlaka, kako naj ravnam in kdaj naj se 
odpravim k zdravniku?
Zdravilo Hemangiol® lahko zniža srčni utrip (bradi-
kardija) in krvni tlak (hipotenzija).

Znaki bradikardije ali hipotenzije so: utrujenost, 
hladnost, bledica, modrikasta koža in nezavest.

Nezeleni ucinki zdravila Hemangiol®
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ZNAKI ZA TEŽAVE 
Z DIHANJEM
• kašelj
• hitro ali oteženo 
dihanje ali 
piskanje v pljučih, 
lahko (ne pa nujno) 
v povezavi 
z modrikasto kožo

Če se pri otroku med jemanjem zdravila Hemangiol® pojavi 
katerikoli od navedenih znakov, TAKOJ POKLIČITE ZDRAVNIKA.

Če mora otrok prejeti splošno anestezijo (npr. zaradi 
kirurškega posega), povejte anestezistu in osebju, da otrok 
jemlje zdravilo Hemangiol®. To storite zato, ker lahko pride do 
znižanja krvnega tlaka, če otrok prejme določene anestetike 
med jemanjem tega zdravila.

Kako pri otroku prepoznam težave z 
dihanjem, kako naj ravnam in kdaj naj se 
odpravim k zdravniku?
Zdravilo Hemangiol® lahko povzroči zožitev sapnic, ki 
povzroča oteženo dihanje (kot pri astmi). 

Znaki težav z dihanjem so: kašelj, hitro ali oteženo dihanje 
ali piskanje v pljučih, lahko (ne pa nujno) v povezavi z 
modrikasto kožo.

Če ima otrok znake prehlada (boleče grlo, kašelj, izcedek iz 
nosa in kihanje) in ob tem težave z dihanjem oziroma je slišati 
piskanje, prenehajte z dajanjem zdravila Hemangiol® in 
pokličite zdravnika. Z zdravljenjem lahko nadaljujete, ko vam 
to dovoli zdravnik in ko je otrok povsem zdrav.
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ZNIŽAN SRČNI UTRIP 
ALI KRVNI TLAK

TEŽAVE 
Z DIHANJEM

Utrujenost Kašelj

Hladnost Hitro ali oteženo 
dihanje

Bledica Piskanje v pljučih,

Modrikasta koža lahko (ne pa nujno) 
v povezavi z modrikasto kožo

Nezavest 

1  Takoj pokličite 
zdravnika

1  Prenehajte z dajanjem zdravila
2  Takoj pokličite zdravnika

Kljucne informacije o zdravilu 
Hemangiol®

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite Navodilo za 
uporabo, ki je priloženo v škatli zdravila Hemangiol®. S temi informa-
cijami morajo biti seznanjene vse osebe, ki skrbijo za vašega otroka.

Zdravnik je vašemu otroku predpisal zdravilo Hemangiol® za zdravljenje infantilnega 
hemangioma. Zdravilo vedno dajajte otroku natančno tako, kot vam je povedal 
zdravnik ali farmacevt; nikoli ne spreminjajte odmerka sami. Ne dajajte dvojnega 
odmerka, če ste pozabili dati prejšnji odmerek.

Zdravilo Hemangiol® ima lahko neželene učinke. Še posebej bodite pozorni na 
opozorilne znake, navedene spodaj. Če katerega od njih opazite pri svojem otroku, 
sledite tem navodilom:
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ZNIŽANA RAVEN SLADKORJA V KRVI

Bledica Čezmerno spanje

Utrujenost Težave pri odzivnosti

Potenje Slaba ješčost

Tresenje Padec telesne temperature

Palpitacije 
(razbijanje srca,

običajno hitro ali neredno)
Krči

Tesnobnost Kratki premori med dihanjem

Lakota Izguba zavest

Težave pri prebujanju

 1  Dajte otroku napitek, ki vsebuje sladkor

2  Če simptomi ne izginejo, takoj pokličite zdravnika 
ali pojdite v bolnišnico.

Če pri svojem otroku opazite kakršnokoli novo težavo ali spremembo 
v vedenju, se posvetujte z zdravnikom.

Za VSE MOREBITNE NADALJNJE INFORMACIJE O ZDRAVILU 
Hemangiol® ALI KATEREMKOLI DRUGEM ZDRAVILU, ki je bilo 
predpisano vam ali vašemu otroku, SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.



Poziv k poročanju o neželenih učinkih zdravila

Pred uporabo natančno preberite Navodilo za uporabo. 
Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, 

farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem. 
O domnevnem neželenem učinku lahko poročate tudi neposredno 

nacionalnemu centru za farmakovigilanco, 
na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si.
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