
IN THE NAME OF GOD 

بر نحىه تزریق و نگهداری داروهای تزریقی بیمارستان مروری 
 حضرت ولی عصر بىانات

 



 

 حاّی بٌشیل الکل   80ّ پلی طْربات 

 500هیلی لیتز تْطظ  18هیلی گزم زر  900: اًفْسیْى آُظتَ ّ ًگِسارًسٍ
طاػت اًفْسیْى آُظتَ،  6زلیمَ اًفْسیْى طزیغ ،  10)رلیك D5Wهیلی لیتز 

 (طاػت اًفْسیْى ًگِسارًسٍ 18

فمظ  —تْاًایی اهیْزارّى زر اتصال بَ ططح ظزف اس جٌض پلی ّیٌیل کلزیس

طاػت اطتفازٍ اس ظزّف  2تْجَ زر هْارز تشریك بیغ اس  -زر اًفْسیْى طزیغ
 هرصْؽ ػیؼَ ای یا پلی اّلفیي

احتوال کسر ػسى زر صْرت اطتفازٍ هجسز اس ظزّف رلیك کززى ّ بطزی 
 ُای ػیؼَ ای ذالی

جلسی، سیز پْطتی ، زاذل ػضالًی، بْلْص زاذل  -فمظ زاذل ّریسی 

 زاذل ّریسی یا زاذل ػزیاًی ذْززاری ػْز

 

(CARDARON)  آمیٌدارًن 



اس ًْر ّ زهای بیغ اس حس ذْزاری  –زهای کٌتزل ػسٍ اتاق :ػزایظ ًگِساری

 طی اًفْسیْى هاًؼی ًسارز. گززز

 24زر ظزّف هرصْؽ ػیؼَ ای یا پلی اّلفیي تا : هحلْل رلیك ػسٍ
 طاػت زر زهای کٌتزل ػسٍ اتاق

 طاػت pvc 2زر 

 D5Wتٌِا 

 floxacillin:ًاطاسگار با 

 aminophilin-cefamandol-cefazolin-sodium bicarbonateزر غلظت باال با 

 فزاّرزٍ زر طزًگ با ُپاریي ًاطاسگار اطت

 

(CARDARON)  آمیٌدارًن 



 :طزػت تجْیش

 حضْر طْرفکتاًت

 اطتفازٍ اس پوپ ُای ّالیْهتزی

زر  -هیلی گزم زر هیلی لیتز 2غلظت کوتز اس : طاػت 1طْل هست بیغ اس 
 صْرت لشّم اس طزیك کتتز هزکشی

طزػت اًفْسیْى کاُغ زازٍ )ذطز افت فؼار ذْى : زر طاػات ًرظت:ًکات
 (ػْز

افشایغ غلظت  ّ یا طزػت باػث ًکزّس ُپاتْطلْالر ّ ًارطایی حاز کلیَ 
 .هیؼْز

 زلیمَ 10هیلی گزم زر  150:اًفْسیْى طزیغ

هیلی گزم زر زلیمَ  5/0 –طاػت  18هیلی گزم زر  540:اًفْسیْى ًگِسارًسٍ

 ُفتَ 3-2حتی 

 

 

(CARDARON)  آمیٌدارًن 



هحلْل فالس هازٍ هحافع ّ زارای هازٍ هحافع زر ّیال ، آهپْل ُا ی تک زسی 
زاذل ّریسی ، زاذل ػضالًی ّ سیز )،چٌس زسی ّ طزًگ اس لبل پز ػسٍ

 (پْطتی

 ..5/0 -1/0-05/0با غلظت ُای هرتلف   -5-5/0-1-20

تٌِا جِت تشریك زاذل  ®Atrophen:للن ُای اس لبل پز ػسٍ ذْز تشریك کي

 ػضالًی

 :ًحٍْ رلیك کززى

 10تْصیَ هیؼْز با حسالل .فزاّزٍ هیتْاًس بَ صْرت رلیك ًؼسٍ تجْیش ػْز
  SWهیلی لیتز 

 :ػزایظ ًگِساری

 ظزف باس ًؼسٍ فزاّرزٍ زرزهای کٌتزل ػسٍ اتاق 

 جلْگیزی اس تواص با ًْر:  للن ُای اس لبل پز ػسٍ ذْز تشریك کي  

 

 

ATROPINE 



 :ًاطاسگار با

Floxacillin, methohexital, norepinephrin 

Cimetidine with pentobarbital 

y-site:thiopental(phentotal) 

 :طزػت اًفْسیْى

 هیلی گزم زر زلیمَ 1

 Y –tubeتْطظ : تجْیش هظتمین ّریسی

 تشریك آُظتَ ّ یا تجْیش زس ُای کوتز اس ًین هیلی گزم هٌجز بَ بزازیکارزی

 

ATROPINE 



 200ّ 100ّ بالک  ml 50ّ10ّیال   10آهپْل

 :ًحٍْ رلیك کززى

-1هثال ) D5W&NSفزاّزٍ هیتْاًس بَ صْرت رلیك ًؼسٍ تجْیش ػْز، یا ایٌکَ 
 ( ml100هیلی گزم زر 2

 .رلیك کززى زر کْزکاى ّ ًْسازاى الشاهی اطت

 هحیظ اطتزیل ًَ با طْسى:ًحٍْ طْراخ کززى

 لبل اس تجْیش بَ زهای اتاق بزطس

 زاذل ػضالًی یا سیز پْطتی تْصیَ ًویؼْز:هحزک بْزى 

 

CALCIUM GLUCONATE: 



 :ػزایظ ًگِساری

 ظزف باس ًؼسٍ فزاّرزٍ زرزهای کٌتزل ػسٍ اتاق 

 اجتٌاب اس یرچال

 (تْصیَ هیؼْز زّر ریرتَ ػْز)طاػت زر زهای اتاق 24: هحلْل رلیك ػسٍ

 طاػت پض اس طْراخ ػسى 4تا : بالک

زرجَ ُوزاٍ  60حوام آب گزم  30-15:هظتؼس رطْب: هحلْل فْق اػباع
 تکاى طپض رطیسى بَ زهای اتاق

 ایجاز اذتالالت ًْرّلْژیک زر ًْسازاى ًارص: ّیال ػیؼَ ای: ًکتَ

 

CALCIUM GLUCONATE: 



 :ًاطاسگار با

Amphotericin B(fangizone),cefazolin (kefzol), clindamycin (cleocin),dobutamine 
(dobotrex), Floxacillin, 

Methylprednisolon sodium succinate(Solu- Medrol) 

 طْلفات -فظفات-کزبٌات -طیتزات

 metocarbamol(Reglan)زر طزًگ با 

 :ًکات

 ایجاز رطْب فظفات کلظین:هجلْل ُای تغذیَ ّریسی

 گزفتي کلظین بَ صْرت جساگاًَ-

 گزفتي اهْلظیْى چزبی بَ صْرت جساگاًَ -

 طاػت 24زر طی -

 اجتٌاب اس حزارت بیغ اس حس-

 آهبْلی ریْی-اذتالل تٌفظی حاز-بزرطی ُزگًَْ رطْب -

 

 

CALCIUM GLUCONATE: 



 :طزػت اًفْسیْى

با اطتفازٍ اس  hyaluronidaseیا % 1تشریك پزّکائیي -جلْگیزی اس ًؼت زارّ
 اطزاف بافت ُای ًؼت کززٍ gauge 27-25طْسى 

 زلیمَ 1حسالل   0.5mlُز :زاذل ّریسی هظتمین 

 هیلی گزم زر زلیمَ 200کوتز اس : اًفْسیْى هتٌاّب

هیلی  200طاػت کوتز اس  1000ml NS .12-24هحلْل تْطظ :اًفْسیْى هساّم

 گزم زر زلیمَ،

اتظاع ػزّق، کاُغ : هبتْاًس باػث :Calcium gluconateتجْیش طزیغ :ًکتَ

 فؼارذْى،آریتوی للبی ایظت للبی ّ طٌکْپ

 .طزػت تجْیش زر کْزکاى کوتز ّ کٌتزل ػْز-

 

CALCIUM GLUCONATE: 



 10،20،30،50ّ100ّیال ،  1mlآهپْل

 :ًحٍْ رلیك کززى

ّریسی، ػضالًی ّ سیز .فزاّزٍ هیتْاًس بَ صْرت رلیك ًؼسٍ تجْیش ػْز
 پْطتی

 :ػزایظ ًگِساری

 ظزف باس ًؼسٍ فزاّرزٍ زرزهای کٌتزل ػسٍ اتاق زّر اس ًْر

 :ًاطاسگار

Calcium chloride,noreepinephrine(Levoped),pentobarbital(Nembutal) 

 زلیمَ 1رلیك ًؼسٍ زاذل ّریسی هظتمین زر طی :طزػت تجْیش

 

CHLORPHENIR AMIN MALEAT: 



24mg/ml : زاذل ّریسی 

4mg/ml : ّ ػضالًی..  

 :ًحٍْ رلیك کززى

– D5Wفزاّزٍ هیتْاًس بَ صْرت رلیك ًؼسٍ تجْیش ػْز یا با لٌسی با ًوکی 
NS 

 :ػزایظ ًگِساری

 ظزف باس ًؼسٍ فزاّرزٍ زرزهای کٌتزل ػسٍ اتاق زّر اس ًْرّ ید سزگی

 حظاص بَ حزارت 

 زر یرچال 48طاػت زرزهای کٌتزل ػسٍ اتاق ّ  24: رلیك ػسٍ زّر اس ًْر

 :ًاطاسگار

Diphenhydramin with lorazepam and metoclopramide.vancomycin 

Ciprofloxacin,midazolam, 

 تا چٌس زلیمَ 1رلیك ًؼسٍ زاذل ّریسی هظتمین زر طی :طزػت تجْیش

 

DEXAMETHASONE 



 ml 10ّ 2ّ 1ّیال ُای 

 (Dizac)زر پایَ لیپیس

 

 :ًحٍْ رلیك کززى

 بَ طْر هظتمین زاذل ّریس.فزاّزٍ تزجیحا بَ صْرت رلیك ًؼسٍ تجْیش ػْز

تْطظ طَ راَُ یا لْلَ زاذل : زر ػزایظ ػسم اهکاى تشریك زاذل ّریسی
 زر اى جزیاى زارزD5W or NSّریسی کَ 

 PVCتجْیش تْطظ طزًگ ّ طت ُای ػیؼَ ای یا پلی اّفلیي ًَ 

تؼْیض هحل تشریك ُزطَ  ، heparin lockزر صْرت تشریك هکزر، اطتفازٍ اس 

 رّس یک بار

DIzac : تٌِا جِت هصارف زاذل ّریسی: هیکزّهتز 5ًبایس فیلتز کوتز اس 

Valium : زاذل ػضالًی ّ زاذل ّریسی 

 

DIAZEPAM 



:اطپاطن ػزیاًی، :زاذل ػزیاًی 

 اضافَ ػسى رلیك کٌٌسٍ بَ زیاسپام

 پایسار 10mg/50&100mlغلظت 

 :ػزایظ ًگِساری

 ظزف باس ًؼسٍ فزاّرزٍ زرزهای کٌتزل ػسٍ اتاق زّر اس ًْرّ ید سزگی

طاػت تشریك، اضافَ زّر  6تا  -بالفاصلَ بززاػت -  Dizacػزایظ آطپتیک بزای 
 طاػت 6ریرتَ ػْز ّ فالع هظیز زاذل ّریسی بؼس اس 

 

 :ًاطاسگار

 با بظیاری اس زارُّا

اجتٌاب اس ًؼت زارّ، ػسم تجْیش اس طزیك ّریس ُای کْچک هاًٌس : طزػت تجْیش
 ّریس ططح پؼتی طاػس ّ هچ

 زلیمَ 1زر   1ml: بالغیي

 زر طی طَ زلیمَ  0.25mg/kgکل زس : ػیزذْاراى ّ کْزکاى

 

DIAZEPAM 



1&2 ml 

 :ًحٍْ رلیك کززى

زطتگاٍ اًفْسیْى زاذل stopcockیا زطتگاٍ   y-tubeرلیك ًؼسٍ اس طزیك 

 ّریسی

 D5W,LR,NS,SW 1:4یا رلیك ػسى 

تشریك   2mlایجاز زرز ، حساکثز :زر صْرت ػضالًی  -تزجیحا زاذل ّریسی

 ػویك ّ هاطاژ

احتوال بزّس هظوْهیت ًاذْاطتَ بْطیلَ طزًگ ُا ی تْبزکْلیي ّ ُوچٌیي 
 .زر اًتِا ًبایظتی طزًگ فلغ ػْز

DIGOGXIN 



 :ػزایظ ًگِساری

 .ظزف باس ًؼسٍ فزاّرزٍ زرزهای کٌتزل ػسٍ اتاق زّر اس ًْر

 .بالفاصلَ اطتفازٍ ّ لظوت بالیواًسٍ زّر ریرتَ ػْز: هحلْل رلیك ػسٍ 

 :ًاطاسگاری

 dobutaminبَ ذصْؽ با .تجْیش ُوشهاى تْصیَ ًؼسٍ اطت

 :طزػت تجْیش

 تزجیح اًفْسیْى ّریسی ، ًظبت بَ تشریك بلْص

 طزیغ هٌجز بَ تٌگ ػسى توام ػزّق بسى اس جولَ ػزیاى ُای تشریك

 .  زلیمَ 5فزاّرزٍ رلیك ًؼسٍ ّ اًفْسیْى هحلْل طی : کزًّز پض

 

DIGOGXIN 



:رفرانس  
 کتاب راىنمای کاربردی دارًىای تسریقی 

 نٌشتو دکتر سيا نمازی،دکتر ایمان کریم زاده


