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PREKINJANJE KRČEV Z MIDAZOLAMOM V USTNO VOTLINO 

(EPISTATUS PFS®) 

 
Zdravilo EPISTATUS PFS se uporablja za prekinjanje vročinskih krčev ali epileptičnih napadov, ki trajajo več kot 

2 - 3 minuti. 

 

Zdravilo je pakirano v škatlici, v kateri so tri oz. štiri napolnjene brizge in pisno navodilo za uporabo. Ena brizga 

je za enkratno uporabo. Tekočina, ki po uporabi ostane v brizgi, ni namenjena kasnejši uporabi. Pred uporabo je 

potrebno preveriti rok uporabe zdravila. 

 

Zdravilo se aplicira v ustno (v medicinskem besedišču bukalno) votlino, to je prostor med notranjo stranjo lica in 

zgornjo ali spodnjo dlesnijo. Zdravilo se potem vsrka v krvni obtok in potuje do možganov, kjer začne hitro 

delovati. 

Pri odmerjanju zdravila morate upoštevati zdravnikova navodila. 

 

Otrok naj ima vedno pri sebi dve brizgi v originalni ovojnini – v vrtcu, na sprehodu, v šoli... 

POSTOPEK UKREPANJA PRI KRČIH IN APLIKACIJA ZDRAVILA: 

 

1. Otroka takoj namestimo v bočni položaj na varni podlagi. 

POMEMBNO: Otroka med krči ne držimo v naročju in ga ne pestujemo. 

2. Če traja krč več kot 2 minuti, pripravimo zdravilo EPISTATUS PFS. 

3. Napolnjeno brizgo vzamemo iz ovojnine. 

4. Odstranimo rdeč pokrovček na brizgi in pripravimo predpisani odmerek zdravila. 

 

 

 

5. Otrokovo glavo poravnamo s podlago. 

6. Razpremo otrokove ustnice in vstavimo konico brizge v prostor med notranjo 

stranjo lica in zgornjo ali spodnjo dlesnijo.  

POMEMBNO: Brizge na vstavimo med otrokove zobe, ker jo lahko pregrizne. 

7. Zdravilo počasi iztisnemo v prostor med notranjo stranjo lica in spodnjo ali 

zgornjo dlesnijo; če je možno pol v zgornjo in preostalo polovico v spodnjo ustno 

votlino. 

 

8. Brizgo umaknemo iz ust in nežno stisnemo otrokove ustnice, da zdravilo ne 

izteče ven. 

 

9. Uporabljeno brizgo zavržemo. 
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10. Otroka ponovno namestimo v bočni položaj. 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru, da krči po 5 minutah ne prenehajo, najprej preverimo dihanje: 

• Če otrok diha normalno, ponovno apliciramo zdravilo, vendar polovični odmerek. Če po drugem 

odmerku ni učinka, pokličemo 112. 

• Če postane otrokovo dihanje plitvo, pokličemo 112 in ne apliciramo drugega odmerka zdravila. 

 

 

 

 

 

Pripravila: Karmen Tomažič, dr. med., spec. 

Sprejeto na komisiji ZVPO in ZVŠOM 

Pregledala: dr. Tanja Golli, dr. med., Pediatrična klinika, Ljubljana 


