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 نحوه مصرف و نگهداري نام دارو
Acetazolamide   ساعت در يخچال قابل استفاده است.24خود دارو يخچالي نيست اما محلولهاي آماده شده آن تا  
Acetylcysteine   ساعت در يخچال قابل استفاده 96دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد. ويالهاي باز شده يا محلولهاي رقيق شده تا 

 است.
Adenosine  در صورت قرار دادن در يخچال كريستال مي دهد.،ويال را در دماي اتاق نگه داريد و اضافي آنرا دور بريزد  
Albumin   ساعت قابل مصرف است. 4 ويال باز شده تا ،درجه نگه داريد37ويالها را در دماي  
Amikacin  ساعت قابل مصرفند؛ زرد شدن محلول نشانه 24 محلولهاي تهيه شده تا ،ويالها در دماي اتاق نگهداري مي شوند

 كم شدن اثر دارو نيست.
Aminophylline  محلول تغيير رنگ داده يا داراي كريستال را دور بريزيد.،دارو را در دماي اتاق نگه داري كنيد  
Amiodarone  .دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگه داري كنيد 
Ampicillin  ساعت در يخچال 8 ساعت و ساير محلولها تا 4 محلولهاي تهيه شده در دكستروز تا ،ويالها در دماي اتاق پايدارند 

 ساعت قبل از مصرف بايد از فريزر خارج 8 روز مي توان نگه داشت و 30قابل نگهداري هستند؛ ويال باز شده را تا 
 شده باشد. 

Atropine  .دارو را در دماي اتاق و دور از نور و جريان هوا نگهداري كنيد 
Atracurium  ) دارو را در دماي يخچالº8-2 نگهداري كنيد و از انجماد محافظت شود هنگامي كه دارو را از يخچال خارج (

روز آنرا استفاده كنيد(حتي در صورتي كه دوباره آنرا در يخچال بگذاريد).محلولهاي انفوزيون آن در 14كرديد ظرف 
  ساعت قابل نگهداري است.24يخچال يا دماي اتاق تا 

Ascorbic acid (vitamin C) ساعت در دماي اتاق پايدار است.96 محلول تهيه شده تا ،ويالها در دماي اتاق پايدارند  
 

BETAMETHASONE درجه نگهداري كنيد و از نور خورشيد حفظ نماييد.15-30 ويال را در دماي ،ويالها چند بار مصرف هستند 
BIPERIDIN   درجه نگهداري كنيد.15-30دارو را در ظرف دربسته و مقاوم به نور و در درجه حرارت  
BUPIVACINE   درجه نگهداري كنيد و از يخ زدگي جلوگيري نماييد. محلول حاوي اپي نفرين بايد در 15-25دارو را در درجه حرارت 

 از ويال باز شده دوباره استفاده نكنيد. .ظرف مقاوم به نور نگهداري شود
 

CALCITONIN ) دارو را در دماي يخچالº8-2.و دور از نور نگهداري كنيد ( 

CALCIUM GLUCONATE  ساعت در حرارت 1اگر در سرنگ رسوب ديده شود دارو را تزريق نكنيد.اگر در آمپول رسوب وجود دارد آنرا براي مدت
اگر رسوب همچنان ،درجه سانتي گراد)قرار داده و به شدت تكان دهيد.اجازه دهيد تا در دماي اتاق سرد شود80خشك(

 درجه نگهداري و از يخ زدگي 15-30 درجه و ترجيحا بين 30دارو را در دماي كمتر از باقی ماند آنرا استفاده نکنيد.
 محافظت كنيد. 

CEFAZOLIN ساعت در دماي اتاق 24 ساعت در دماي اتاق و محلولهاي تهيه شده تا 24 ويال باز شده تا ،ويالها در دماي اتاق پايدارند 
  روز در يخچال پايدارند.10و تا 

CEFOTAXIME روز در يخچال قابل نگهداري 10 ساعت در دماي اتاق و تا 24 و محلولهاي تهيه شده تا ويالها در دماي اتاق پايدارند 
 هستند.

CEFTAZIDIME  هم محلول و هم پودر داخل ويال ممكن است به ،درجه نگهداري كنيد15-30ويالها را بهتر است دور از نور و در دماي 
 ساعت در دماي اتاق و 18 محلولهاي تهيه شده تا ،مرور تيره شوند كه نشاندهنده ي كاهش كارايي يا قدرت دارو نيست

 24ماه قابل استفاده هستند. ويال باز شده را تا 6تا3 روز در يخچال پايدارند و اگر بالفاصله پس از تهيه فريز شوند 10-7
 روز در يخچال مي توان نگه داشت در صورتي كه محلول كدر شده يا رسوب داده باشد نبايد از 7ساعت در دماي اتاق و تا 

 آن استفاده كرد.
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CEFTIZOXIME  ساعت در 96 ساعت در دماي اتاق و تا 24 محلولها تا ،درجه نگهداري كنيد15-30ويال را دور از نور و در دماي 
 به مرور زمان رنگ محلول زرد-قهوه اي مي شود اما اين نشانه ي بي اثر شدن محلول نيست؛ ويال باز ،يخچال پايدارند

  روز در يخچال پايدار است. 7 ساعت در دماي اتاق و تا 24شده تا 
CEFTRIAXON روز در يخچال پايدارند.10 روز در دماي اتاق و تا 3 محلولها تا ،ويالها در دماي اتاق پايدارند  

CHLORPHENIRAMINE  درجه و دور از نور نگهداي نماييد.15-30دارو را در درجه حرارت  

CIMETADINE ساعت مصرف كنيد؛ محلولها در يخچال 48 محلولهاي تهيه شده را ظرف ،دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگه داريد 
  محلولهاي تغيير رنگ داده يا رسوب داده را دور بريزيد. ،كدر مي شوند

CIPROFLOXACIN  روز پايدارند.14محلولهاي تهيه شده از ويالها چه در دماي اتاق و چه در يخچال تا  

CLINDAMYCIN  ساعت مصرف كنيد. 24 محلولها را تا ، درجه نگهداري كنيد40درجه و حتما زير 15-30دارو را در دماي  

 

Deferoxamine  .محلول تهيه شده دارو را حداكثر تا يك هفته مي توان در درجه حرارت اتاق و ظروف مقاوم به نور نگهداري نمود 
Dexamethasone   درجه نگهداري نماييد.15-30دارو را در درجه حرارت  
Diazepam  اضافي ويال را دور بريزيد.،ويالها در دماي اتاق پايدارند  
Diclofenac  درجه و دور از نور مستقيم نگهداري نماييد.15-30دارو را در درجه حرارت  
Dicyclomine   درجه نگهداري كنيد.30دارو را در درجه حرارت كمتر از  
Dimercaprol   2-8دارو به شكل مايع بي رنگ تا كمي زرد رنگ است و بايستي در دمايº در ظروفي كامال بسته و به دور از نور و هوا 

 نگهداري شود.
Dobutamine 48 ساعت در دماي اتاق و تا 6 ويال حل شده تا ، ويالها را مي توان در دماي اتاق نگهداري كرد،قبل از تهيه محلول 

 ساعت در يخچال قابل مصرف است.
Dopamine  24 محلولهاي قهوه اي يا تغيير رنگ داده را دور بريزيد؛ محلولها تا ،ويال ها را دور از نور و در دماي اتاق نگهداري كنيد 

 ساعت قابل مصرف هستند.
 

Enoxaparine   .دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد 
Ephedrine   تيره شده يا كدر شده و محلولهاي رسوب ، داروهاي استفاده نشده،درجه و دور از نور نگه داريد15-30ويالها را در دماي 

 داده را دور بريزيد.
Epinephrine   ويالها را تا قبل از مصرف در جعبه خود و دور از نور نگهداري كنيد؛ مححلولهاي داراي رسوب يا قهوه اي رنگ را دور

 بريزيد.
Epoietin alfa  ويالها را در يخچالº8-2تكان نداده و رقيق نكنيد؛ داروي اضافي را دور بريزيد.، نگهداري كنيد  
Ergonovine   محلولهاي داراي رسوب و تغيير رنگ داده را دور بريزيد.، درجه نگهداري كنيد8دارو را دور از نور و در دماي زير  
 

Famotidine  ساعت در دماي اتاق پايدارند. 48 محلولهاي تهيه شده تا ،ويالها را در يخچال نگهداري كنيد  
Fentanyl  محلولهاي تغيير رنگ داده يا داراي رسوب را دور بريزيد.،دارورا در دماي اتاق و دور از حرارت نگهداري كنيد  
Ferric oxide 
saccarated (venofer) 

  درجه نگهداري نماييد و از يخ زدگي محافظت كنيد.25دارو را در دماي پايينتر از 

Flumazenil ساعت قابل 24 اگر محلولي از آنها تهيه شد يا در سرنگ كشيده شدند تا ، ويالها در دماي اتاق قابل نگهداري هستند 
 مصرف هستند.
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 نحوه مصرف و نگهداري نام دارو

Furosemide  محلولهاي زرد شده تغيير رنگ داده يا ،آمپولها و ويالهاي يك بار مصرف دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري كنيد 
 رسوب كرده را دور بريزيد. 

 

Gentamicine   ساعت در دماي اتاق پايدار است؛ اضافي دارو را 24 محلول تهيه شده تا ،درجه نگهداري كنيد15-30دارو را در دماي 
 دور بريزيد.

 

HALOPRIDOL  در صورت تغيير رنگ محلول بايد از مصرف ، درجه نگهداري نماييد15-30دارو را در ظرف مقاوم به نور و درجه حرارت 
 آن خودداري گردد. 

HEPARIN دارو را دور از نور و حرارت نگهداري كنيد و از يخ زدگي محافظت نماييد؛ تغيير رنگ ،هپارين در دماي اتاق پايدار است 
 خفيف اثري بر قدرت اثر دارو ندارد اما در صورت ايجاد رسوب يا تغيير رنگ شديد محلول را دور بريزيد.

HYDRALAZINE   درجه نگهداري كنيد.15-30دارو را در ظرف دربسته و در درجه حرارت  
HYDROCORTISONE  روز در اين دما پايدار هستند؛ محلولهاي 3 درجه و دور از نور نگهداري كنيد. محلولهاي تهيه شده تا 25دارو را در دماي 

 كدر را دور بريزيد.
HYOSINE   درجهو در ظروف مقاوم به نور نگهداري نماييد و از يخ زدگي محافظت كنيد.15 -30دارو را در دماي 
 

IMIPENEM/CILASTATIN ساعت در يخچال 24 ساعت در دماي اتاق و تا 10 محلولها تا ،ويالها و محلولهاي حاصله از آنها در دماي اتاق پايدارند 
 قابل استفاده هستند؛ محلولهاي قهوه اي شده يا زرد پر رنگ را دور بريزيد. 

IMMUNE globuline  درجه نگهداري كنيد و قبل از تهيه محلول اجازه دهيد تا با محيط بيرون هم دما شوند البته دما 2-8دارو را در يخچال
  درجه باالتر رود؛ داروي مصرف شده را دور بريزيد.25نبايد از 

INSULIN  درجه نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد؛ فراورده هاي كدر شده تغيير رنگ داده يا غليظ 2-8دارو را در يخچال
  روز در يخچال پايدارند.28 دارو را در معرض حرارت يا نور خورشيد قرار ندهيد؛ ويالهاي باز شده تا ،شده را دور بريزيد

 

 

KETAMINE دور از نور و حرارت نگهداري كنيد.،دارو را دردماي اتاق  
  

LIDOCAINE دقت كنيد كه فقط محلولهايي كه برچسب آريتمي دارند را مصرف نماييد.،دارو را در حرارت اتاق نگهداري كنيد  
 

MAGNESIUM SULFATE .دارو را دماي اتاق نگهداري كنيد و از يخ زدگي محافظت نماييد 
Mannitol دارو ممكن است كريستال تشكيل دهد؛ از ،دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد و از يخ زدگي محافظت نماييد 

 مصرف ويالها يا بسته هاي داراي كريستالهاي حل نشده خودداري كنيد.
METHOCARBAMOL .دارو و محلول رقيق شده آن را در دماي اتاق نگهداري كنيد 
Methylene blue ) درجه) نگهداري شود. 15-30در محل خشك و در دماي اتاق 
Methylergonovine  محلولهاي داراي رسوب و تغيير رنگ داده را دور بريزيد.، درجه نگهداري كنيد8دارو را دور از نور و در دماي زير  
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 نحوه مصرف و نگهداري نام دارو
METHYLPREDNISOLONE در صورت كدر بودن محلول را دور بريزيد. اضافي ،دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد 

  ساعت قابل مصرف است.48دارو تا 
Metoclopramide درجه قابل مصرف 4-30 ساعت در دماي 48 محلولهاي تهيه شده تا ،ويالها در دماي اتاق و دور از نور پايدارند

 هستند.
METRONIDAZOLE ساعت در دماي اتاق قابل استفاده 96 داروي حل شده تا ،درجه و دور از نور نگهداري كنيد30دارو را در دماي زير 

  ساعت مصرف شود؛ قرار دادن دارو در يخچال موجب ايجاد رسوب در آن خواهد شد.24است ولي بهتر است طي 
Midazolam   درجه نگهداري نماييد و از يخ زدگي آن جلوگيري گردد.15-30دارو را در درجه حرارت  
Morphine  درجه نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد.40دارو را دور از نور و در دماي زير  
 

Naloxone   ساعت پايدارند.24 محلولهاي تهيه شده تا ،درجه و دور از نور نگهداري كنيد15-30دارو را در دماي  
Neostigmine  .دارو را دور از نور نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد 
Nitroglycerine   ساعت مي 48دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد؛ پس از حل كردن تا 

 توان از دارو استفاده كرد.
 

Ondansetron   48درجه نگهداري كنيد محلول رقيق شده ي دارو در درجه حرارت اتاق مي توان تا 15-30دارو را در دماي 
 ساعت نگهداري نمود.

Oxytocin   سال مي توان از دارو استفاده كرد.5در صورت ذخيره سازي صحيح تا ، درجه نگهداري كنيد25 دارو را در دماي  
 

Pencilline.G روز در يخچال پايدار است.7 ساعت در دماي اتاق و تا 24 محلولهاي تهيه شده تا ،دارو را در دماي نگهداري كنيد  
Phenobarbital .دارو در دماي اتاق پايدار است و بهتر است دور از محيط اسيدي باشد تا رسوب ندهد 
Phenylephrine  محلولهاي قهوه اي رنگ يا رسوب داده را دور بريزيد؛ معموال محلولهاي رقيق ،دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد 

  ساعت پايدارند.48شده تا 
Phenytoin   درجه نگهداري نماييد.15-30دارو را در ظرف دربسته و مقاوم در برابر نور و در درجه حرارت  
Piroxicam   درجه نگهداري نماييد.15-30دارو را در ظرف دربسته و درجه حرارت  
Potassium chloride .دارو را در دماي اتاق نگه داريد و فقط هنگام مصرف رقيق نماييد 
Progestrone   درجه نگهداري كنيد و از يخ زدگي جلوگيري نماييد.15-30دارو را دور از نور و در درجه حرارت 
Promethazine  در صورت تغيير رنگ يا رسوب دادن محلولها آنها را ،دارو را در دماي اتاق و دور از نور و يخ زدگي نگهداري كنيد 

 دور بريزيد.
Propofol   درجه ولي بيرون از يخچال نگهداري كنيد.4-22دارو را در دماي 
Propranolol   درجه نگهداري كنيد و از حرارت زياد يا انجماد 15-30دارو را در ظرف دربسته و مقاوم به نور و در درجه حرارت 

 محافظت نماييد.
Protamine در صورت آماده ،فرم مايع را در يخچال و فرم پودري را در دماي اتاق نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ كنيد 

 سازي با آب استريل محلولها را سريعا مصرف كنيد و باقيمانده را دور بريزيد.
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RANITIDINE ساعت در دماي اتاق پايدارند؛ در 48 دور از نور و يخ زدگي نگه داري كنيد. محلول ها تا ،دارو را در دماي اتاق 

 صورت تغيير رنگ يا ايجاد رسوب محلولها را دور بريزيد.
RINGER  دارو را در دماي اتاق و دور از نور و حرارت و يخ زدگي نگهداري نماييد؛ محلولهاي تغيير رنگ داده يا رسوب كرده را

 دور بريزيد. 
 

Sodium bicarbonate  پايداري محلولها در يخچال ، درجه و دور از حرارت و يخ زدگي نگهداري كنيد40دارو را در دماي اتاق و زير 
 روز در دماي اتاق پايدار است؛ محلولهاي 45 روز در يخچال و تا 100% آن تا 7.5افزايش مي يابد؛ محلولهاي 

 كدر شده يا رسوب داده را دور بريزيد.
Streptokinase  درجه نگهداري كنيد بعد 2-4 محلولهاي تهيه شده را در يخچال ،ويالهاي باز نشده را در دماي اتاق نگهداري كنيد

  ساعت دور بريزيد.24از 
Succinylcholine   روز در دماي اتاق پايدارند؛ 14 ويالهاي چند دوزي تا ،درجه نگهداري كنيد2-8محلولهاي دارو را در يخچال 

  ساعت دور بريزيد.24 محلولهاي استفاده نشده را پس از ،پودرها نيازي به قرارگيري در يخچال ندارند
Sufentanil  .دارو را دماي اتاق و دور از نور و يخ زدگي نگهداري نماييد 
 

Thiopental  محلولهاي تهيه شده و داروي حل شده را در يخچال ، دارو را قبل از باز كردن در دماي اتاق نگهداري كنيد 
  ساعت دور بريزيد.24نگهداري كنيد و پس از 

Tramadol   درجه نگهداري نماييد.15-30دارو را در درجه حرارت  

Tranexamic acid  درجه نگهداري كنيد و از يخ زدگي جلوگيري نماييد.15-30دارو را دور از نور و در درجه حرارت 

Triamcinolone   درجه نگهداري كنيد و از يخ زدگي جلوگيري نماييد. قبل از تزريق 15-30دارو را دور از نور و در درجه حرارت
 محتويات آمپول به خوبي تكان داده شود.

Trifluoperzine   تغيير رنگ جزيي دارو به رنگ زرد ، درجه نگهداري نماييد15-30دارو را در ظرف مقاوم به نور و درجه حرارت 
 روشن تاثيري بر عملكرد دارو ندارد ولي در صورت تغيير رنگ شديد دارو از تزريق آن خودداري نماييد.

 

Vancomycin  روز در يخچال نگهداري پايدارند. 14 داروي حل شده تا ،ويالها را قبل از مصرف در دماي اتاق نگهداري كنيد 
  ساعت در دماي اتاق پايدارند.24محلولهاي رقيق شده تا 

Verapamil  درجه پايدار است.25 ساعت در دماي 24 داروي رقيق شده تا ،دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري نماييد  
Vitamin A .دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور نگهداري نماييد 
Vitamin B COMPLEX .دارو را دور از نور و حرارت مستقيم و در ظروف دربسته نگهداري نماييد 
Vitamin B6  درجه نگهداري نماييد.15-30دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و در درجه حرارت  
Vitamin B12  درجه نگهداري نماييد.15-30دارو را بايد در درجه حرارت  
Vitamin D3  درجه نگهداري نماييد.15-30دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و در درجه حرارت  
Vitamin K  درجه نگهداري نماييد.15-30دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و در درجه حرارت  

 

هتوصيه هاي بايد بدانيم  ؛بيان شده با وجود همه ي مطالب  خان ر ده كا زن  باشد. مي ارجح سا


