
 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.

250, 500 , 1000mg Cefazolin Na  دارو 
 ریٗ ٘سُ اَٚ، ثبوتزیسیذٛآ٘تی ثیٛتیه سفبِٛسپ

 تزریق وریدی ذ. یٕ٘بیدلیمٝ رلیك ٔی  3-5ثزای تشریك آٞستٝ قی  ml5  ،swثب   :تشریك ٚریذی )ثّٛس( ثشرٌسبالٖ ٚ وٛدوبٖ
  

 انفوزیون وریدی
 در ثیٕبرا٘ی وٝ ثٝ پٙی سیّیٗ حسبسیت دار٘ذ، ثب ٟ٘بیت احتیبـ ٔػزف وٙیذ.  -

 ٔخّٛـ ٚ ریٍٙز سبسٌبر ٔی ثبضذ.  N.S , D5Wثب ٔحَّٛ ٞبی  -

 سبػت در یخچبَ پبیذار است.  69سبػت در دٔبی اتبق ٚ  42ٔحَّٛ ثٝ دست آٔذٜ تب  -

 بغّٝ ٌشارش وٙیذ. ضزٚع اسٟبَ را ثالف -

 دیٍز حُ ٕ٘بییذ.  compatibleیب ٞز حالَ  D5Wیب  NSسی سی  51-011دارٚ را در  mg 0111ا٘فٛسیٖٛ ثشرٌسبالٖ :  -

 ثبیذ رلیك وزد.  mg/ml 41-5تب ایجبد غّظت  D5Wیب  NSا٘فٛسیٖٛ وٛدوبٖ: ثب  -

سی سی اس ٔحَّٛ  011تب  51مكز حُ ضٛد ٚ سپس ثب سی سی آة ٔ 01، ٞز یه ٌزْ سفبسِٚیٗ ثبیذ اثتذا ثب برای تسریق عضالًی -

 دلیمٝ یب ثیطتز ا٘جبْ ٌیزد.  5رلیك ضٛد. تشریك ٚریذی ٞز یه ٌزْ سفبرِٚیٗ ٘یش ثبیذ قی   %5زٚس ستٔبٖ سبِیٗ یبدو٘ز

 

 

 

 توضیحات

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.

250, 500 , 1000, 2000 mg Ceftriaxone  دارو 
 ریٗ ٘سُ سْٛٛآ٘تی ثیٛتیه سفبِٛسپ

 تزریق وریدی 
یب  IV Lineدر یه  (TPN) ٞبرتٕٗ( یب تزویجبت حبٚی وّسیٓ –ی وّسیٓ )ریٍٙز ٚثٝ قٛر ٕٞشٔبٖ ثب ٔحَّٛ ٞبی حب -

Yتشریك ٘طٛد  سبیت. 
 

 انفوزیون وریدی
 بسیت دار٘ذ، ثب ٟ٘بیت احتیبـ ٔػزف وٙیذ. در ثیٕبرا٘ی وٝ ثٝ پٙی سیّیٗ حس -
 در غٛرت ٔطبٞذٜ ٞز ٘ٛع خٛ٘زیشی ثذٖٚ تٛؾیح، فٛراً پشضه ٔؼبِج را ٔكّغ وٙیذ.  -

 سبػت در دٔبی اتبق پبیذار ٔی ثبضذ. )ثٝ رً٘ سرد رٚش تب وٟزثبیی( 24ٔحَّٛ تٟیٝ ضذٜ تب  -

% یب 5سی سی آة ٔمكز یب سزْ لٙذی  4.2تزیبوسٖٛ، سف mg 451ثزای آٔبدٜ وزدٖ ٔحَّٛ جٟت تشریك ٚریذی ثبیستی ثٝ اسای ٞز  -

 011تب  51خٛاٞذ داضت سپس ایٗ ٔحَّٛ را ثبیذ ثب  mg/ml 011٘زٔبَ سبِیٗ اؾبفٝ وزد ٚ ثٝ ایٗ تزتیت ٔحَّٛ تٟیٝ ضذٜ غّظت 

 دلیمٝ ثٝ غٛرت ا٘فٛسیٖٛ ٚریذی تشریك ٕ٘بییذ.  31رلیك وزد ٚ ظزٚف ٔذت  N.Sیب  D5Wسی سی 

 

 

 

 حاتتوضی

 

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید. 

80 mg/2ml, 40mg/ml, 20mg/2ml Gentamicin دارو 
 آٔیٌّٙٛیىٛسیذی  آ٘تی ثیٛتیه

 تزریق وریدی لبثُ تشریك فمف ثٝ غٛرت ا٘فٛسیٖٛ ٚریذی
 اؾبفٝ وٙیذ.  D5Wیب  N.S 100mlٖ را ثٝ ٚ ثیطتز اس آ 50mlرا ثٝ  150mgتب دٚس 

 سبػت ثبیذ ا٘فٛسٜ ضٛد.  4دلیمٝ تب  31ٔحَّٛ ثٝ دست آٔذٜ قی 
 

 انفوزیون وریدی
یب سٙذرْ  ٚیسی ٌزاستٙػٛارؼ جب٘جی: سٕیت ٌٛش، سٕیت وّیٛی، وبٞص پبالیص وزاتیٙیٗ در افزادی وٝ ٔیب -

 ٖٛ دار٘ذ ثب احتیبـ ٔػزف ضٛد. یٙسپبرو

 سبػت در دٔبی اتبق پبیذار است.  42آٔذٜ تب ٔحَّٛ ثٝ دست  -

 ٔحتٛی آٔپَٛ وٝ ثزای تشریك ػؿال٘ی یب ٚریذی است ٔبیغ ضفبف، ثی رً٘ یب سرد وٓ رً٘ ٔی ثبضذ.  -

 
 

 

 

 توضیحات

 

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.

200mg/100ml  Ciprofloxacin دارو 
 آ٘تی ثیٛتیه فّٛرٚویِٖٙٛٛ 

 تزریق وریدی لبثُ تشریك ثٝ غٛرت ا٘فٛسیٖٛ ٚریذی 
 ٔحَّٛ آٔبدٜ ا٘فٛسیٖٛ ٔی ثبضذ. 

 سزػت تشریك: قی یه سبػت 
 

 انفوزیون وریدی
 اس قزیك سٝ راٞی تشریك ضٛد.  ًببیذ -

 رٚس در یخچبَ پبیذار است.  02ٔحَّٛ تٟیٝ ضذٜ تب  -

 َ ٕٔٙٛع است. سب 01تجٛیش ثزای سیز  -

 حُ ٕ٘بییذ.  D5Wیب  N/Sسی سی  011اس دارٚ را در  mg 411ثزای تٟیٝ ٔحَّٛ جٟت تشریك ٚریذی:  -

دلیمٝ ثٝ ثیٕبر  91ثزای جٌّٛیزی اس ٚاوٙص ٞبی ٔٛؾؼی ثٟتز است ٔحَّٛ آٔبدٜ ضذٜ جٟت ا٘فٛسیٖٛ ٚریذی را ثٝ آرأی ٚ قی ٔذت  -

 داد. 

 دیٍزی ٞٓ دادٜ ضٛد. ٘جبیذ ٕٞشٔبٖ اس قزیك ایٗ ري دارٚی  -

 
 

 

 

 توضیحات

 

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.

500 mg/vial Imipenem  دارو 

 ثتب الوتبْ   آ٘تی ثیٛتیه

 تزریق وریدی لبثُ تشریك فمف ثٝ غٛرت ا٘فٛسیٖٛ 
500mg vial + 10ml NS= 50mg/ml  

 را ثٝ ضذت تىبٖ دٞیذ تب ٔحَّٛ وبٔالً غبف ٌزدد.  ٚیبَ

NS = 5mg/ml  500یبmg/10ml + 90ml D5W  

 سزػت تشریك : قی یه سبػت 

 دلیمٝ  21-91قی  mg 011-251دلیمٝ ٚ دٚسٞبی  41-31سبػت قی  9-1ٞز  500mg-250دٚس ثبِغیٗ: 

 دلیمٝ(  21-91قی  mg 511ٚسٞبی ثبالی دلیمٝ: د 05-31قی  mg 511سبػت )تب  9ٞز  25mg/kg-15دٚس اقفبَ: 

 

 انفوزیون وریدی

 ثب وّیٝ سزْ ٞب ثٝ جش ریٍٙز سبسٌبر است.  -

 سبػت در دٔبی یخچبَ پبیذار است.  42سبػت در دٔبی اتبق ٚ  2 -

 در غٛرت ثزٚس خبرَش، ٘طب٘ٝ ٞبی دیستزس تٙفسی، ٔذفٛع ضُ ٚ یب اسٟبَ فٛراً اقالع دٞیذ.  -

 ثیٕبراٖ رٚی ٔی دٞذ.   31  %فّجیت تمزیجبً در -

 ػٛارؼ جب٘جی: وِٛیت پسٛدٚٔبٔجزاٖ، فّجیت ٚ درد در ٔحُ تشریك، تٟٛع، ٚاوٙص آِزصیه.  -

 سی سی حالَ ٔٙبست ٔخّٛـ ٔی وٙیٓ.  011٘حٜٛ آٔبدٜ سبسی ٔحَّٛ: ثزای تشریك دارٚ را ثب  -

D5w - 3حالَ ٔٙبست جٟت ا٘فٛسیٖٛ ٚریذی  -
2

3
1 - N/S – 10ٚ  %5َٛ ٔب٘یت%  

 

 

 

 توضیحات
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 رای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.ت

100mg/5ml  Iron sucrose 

(Venofer
®
) 

 دارو

 ٔىُٕ تشریمی آٞٗ 

 تزریق وریدی 
  

 انفوزیون وریدی
دلیمٝ تشریك ٔی ضٛد ٚ در غٛرت ثذٖٚ  31-91ر ٔذت د 25mg/100ml N.Sلجُ اس اِٚیٗ دٚس درٔب٘ی یه دٚس تست  -

 یه سبػت ثؼذ ثبلیٕب٘ذٜ دارٚ تجٛیش ضٛد. ػبرؾٝ ثٛدٖ

 ٍٞٙبْ تشریك دارٚ اپی ٘فزیٗ ثبیذ در دستزس ثبضذ.  -

 دلیمٝ در تخت ثبلی ثٕب٘ذ.  31یطٍیزی اس ٞیپٛتب٘سیٖٛ ٚؾؼیتی حذالُ پس اس اتٕبْ ا٘فٛسیٖٛ، ثیٕبر ثبیذ ثزای پ -

 ی: ثزافزٚختٍی ػزٚق ٔحیكی، ٞیپٛتب٘سیٖٛ. ػٛارؼ جب٘ج -

 ٔحَّٛ ٘زٔبَ سبِیٗ اس دارٚ پبن وٙیذ تب تحزیه ٔٛؾؼی ثٝ حذالُ ثزسذ.  ml 10ثؼذ اس تشریك ٚریذ را ثب تشریك  -

 سبػت در دٔبی اتبق پبیذار است.  21َٛ تٟیٝ ضذٜ تب ّٔح -

 تَجِ بِ ضویوِ  -

 

 

 

 توضیحات

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید. ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر

500mg/vial Defroxamine  دارو 
 آ٘تی دٚت ٔسٕٛٔیت آٞٗ

 تزریق وریدی لبثُ تشریك ثٝ غٛرت ا٘فٛسیٖٛ ٚریذی 
500 mg vial + 2ml SWI = 2ml = 250 mg/ml  

 ثٝ دست آیذ.  5mg/mlاؾبفٝ وٙیذ تب غّظت  D5Wیب  N.Sٔیّی ِیتز  011ٚیبَ حبغّٝ را ثٝ 

  15mg/kg/hr = 3ml/kg/hrسزػت تشریك ٚ دارٚ : 

 

 

 انفوزیون وریدی

 تشریك ػؿال٘ی یب سیز جّذی ثٟتز است.  -

 ػٛارؼ جب٘جی: ٞیپٛتب٘سیٖٛ، تبویىبردی، تبری دیذ، خبرش ػٕٛٔی، ٚاوٙص آ٘بفیالوتٛئیذ  -

 تبق ٔی تٛاٖ ٍٟ٘ذاری وزد. ٔحَّٛ حُ ضذٜ ثب آة استزیُ را حذاوثز ثٝ ٔذت یه ٞفتٝ در دٔبی ا -

 ٚ ریٍٙز سبسٌبر ٔی ثبضذ.  N.S , D5Wثب ٔحَّٛ ٞبی  -

 ٔالحظٝ وٙیذ.  ٖٔذفٛع را اس ٘ظز ٚجٛد خٛ -

 رٚس در دٔبی اتبق پبیذار است. )ٔحَّٛ آٔبدٜ ضذ٠ فزدوبٔیٗ در یخچبَ ٍٟ٘ذاری ٘طٛد(  2ٔحَّٛ ثٝ دست آٔذٜ تب  -

 ری ضٛد. ٍٟ٘ذادرجٝ سب٘تی ٌزاد  4-1ٚیبَ ٞب در دٔبی  -

طىُ ثب٘ٛیٝ ثٝ افشایص آٞٗ سزْ داضتٝ ثبضذ یب تشریك سیز جّذی دارٚ ثٝ ٞز ٔثٟتزیٗ رٚش تشریك، ا٘فٛسیٖٛ سیز جّذی دارٚ ثب پٕپ ٔخػٛظ است. اٌز ثیٕبر  -

 تمذیز ٕٔىٗ ٘جبضذ اس ا٘فٛسیٖٛ استفبدٜ ٔی ضٛد. 

 است.  incompatibleیٗ رثب ٞپب سبٔیٗدفزٚو -

 ٔیّی ِیتز آة ٔمكز تشریمی ٔخّٛـ وٙیذ ٚ پیص اس تشریك ٔكٕئٗ ضٛیذ وٝ وبٔالً حُ ضذٜ است.  4دارٚ است ثب  mg 511پٛدر را وٝ حبٚی  -

 سبػت لبثُ ٍٟ٘ذاری ٘یست.  0ٔحَّٛ حُ ضذٜ دارٚ در دٔبی اتبق ثیص اس  -

 تشریك ٚریذی سزیغ ػٛارؼ سیبدی دارد.   -

 

 

 توضیحات
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 اسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیک

5%- 10%  Aminoacid  دارو 
 ٔبدٜ وبِزی سا  

 تزریق وریدی ضىُ دارٚیی ثٝ غٛرت ٔحَّٛ ا٘فٛسیٖٛ ٔی ثبضذ. 
   g/kg/Day 1.5 -1ثبِغیٗ : 

 g/kg/Day 3-2وٛدوبٖ: 

 

 

 انفوزیون وریدی
 است. سبػت در دٔبی یخچبَ پبیذار  42ثبلیٕب٘ذٜ ٔحَّٛ تب  -

 اس ست خٖٛ ثزای ا٘فٛسیٖٛ استفبدٜ وٙیذ.  -

 سبػت تؼٛیؽ وزد.  42وّیٝ ٚسبیُ ٚریذی را ثبیستی ٞز  -

 اٌز سٔبٖ ا٘فٛسیٖٛ ثٝ تبخیز افتبدٜ است ثب افشایص سزػت ا٘فٛسیٖٛ سؼی در ججزاٖ آٖ ٘ىٙیذ.  -

 بِی ػفٛ٘ت را ثبیستی ثالفبغّٝ ٌشارش وزد. سپسیس یه تٟذیذ دائٕی ٚ جذی تزیٗ ػبرؾٝ ضبیغ درٔبٖ است. تت ثب سبیز ػالئٓ احتٕ -

زٌّسیٕی جٌّٛیزی ٔی رٚس قجك تحُٕ ثیٕبر افشایص دٞیذ، ثٝ ایٗ تزتیت اس ایجبد ٞبیپ 0-4تشریك داخُ ٚریذی آٔیٙٛاسیذ را ثٝ آرأی آغبس وٙیذ ٚ پس اس  -

 ثزٚس ٘ىٙذ. رٚس وبٞص دٞیذ تب ٞیپٌّٛسیٕی ثزٌطتی  0-4ضٛد. لجُ اس لكغ دارٚ ٔػزف آٖ را در قی 

 ٔحُ تشریك را ثٝ دِیُ ػالیٓ احتٕبِی ػفٛ٘ت، دْٚ، در٘بص ٚ ثیزٖٚ سدٌی اس ري ٔٛرد ثزرسی لزار دٞیذ.  -

 ٚسبیُ تشریك آٔیٙٛ اسیذ ثبیذ غزفب جٟت ایٗ دارٚ ٔػزف ضٛد.  -

 سبػت یىجبر چه وٙیذ.  2ػالیٓ حیبتی را ٞز  -

دفغ ادرار( ٚ ثب ِجبس یىبٖ ٚسٖ ضٛ٘ذ، پس اس تثجیت ٚسٖ ثیٕبر، دٚ تب سٝ ثبر در ٞفتٝ ٚسٖ ثیٕبر ثیٕبر ٞز رٚس در یه سٔبٖ ٔطخع )تزجیحبً غجح ٞب پس اس  -

 وٙتزَ ضٛد. 

 ثبر در رٚس ا٘ذاسٜ ٌیزی وٙیذ.  4سبػت یىجبر ٚ پس اس آٖ  9ٔیشاٖ ٌّٛوش خٖٛ ثیٕبر تب سٔب٘ی وٝ ٔیشاٖ تشریك داخُ ٚریذی ثبثت ضٛد، ٞز  -

 اس قزیك ٚریذ ٔحیكی تجٛیش ضٛد.  D10wیب  D5Wاسیذ السْ ٌزدیذ، ثٝ ٔٙظٛر جٌّٛیزی اس ٞیپٌّٛسیٕی ثزٌطتی  چٙب٘چٝ لكغ تشریك ٚریذی آٔیٙٛ -

 درجٝ سب٘تی ٌزاد ثبضذ.  45دٔبی ٍٟ٘ذاری ٘جبیذ ثیطتز اس  -

 اس استفبدٜ ثستٝ ثٙذی غذٔٝ دیذٜ یب ٔحتٛی غیز ضفبف خٛدداری وٙیذ.      -

 

 توضیحات

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.ترای تنظیم دوزاش و سرع

10%- 20%  Lipid Infusion   دارو 
 TPNجبیٍشیٗ اسیذٞبی چزة در 

 تزریق وریدی دارٚ ثٝ ضىُ ٔحَّٛ آٔبدٜ ا٘فٛسیٖٛ ٔی ثبضذ. 
 ٔحَّٛ آٔبدٜ ا٘فٛسیٖٛ است. 

  ml/min 1سزػت تشریك در ثبِغیٗ: 

 ml/min 0.1َ: سزػت تشریك در اقفب

 دٚس دارٚ 

    g/day 3سبػت حذاوثز  9-1ٞز   mg/kg 800ثبِغیٗ : 

  g/day 4سبػت حذاوثز  9ٞز  mg/kg 1000-500وٛدوبٖ: 

 

 انفوزیون وریدی

 ػٛارؼ جب٘جی: تٍٙی ٘فس، ٚاوٙص آِزصیه  -

 دارٚ را ٔی تٛاٖ اس قزیك سٝ راٞی آصیٛوت ثب آٔیٙٛ اسیذ تجٛیش ٕ٘ٛد.  -

 ٚ ٔػزف ٘طٛد. ثبلیٕب٘ذٜ دار -

 ٔیىزٚ٘ی را ٍٞٙبْ تجٛیش ِیپیذ تٛغیٝ ٔی وٙٙذ.  1.2ثؼؿی اس پشضىبٖ استفبدٜ اس فیّتز  -

 Yِیپیذ را ٔی تٛاٖ اس ٕٞبٖ ري ٔحیكی یب ٔزوشی وٝ آٔیٙٛاسیذ تشریك ٔی ضٛد تجٛیش وزد. در ایٗ غٛرت اس ست ٞبی ا٘فٛسیٖٛ ٘ٛع  -

 ٔحَّٛ ٚارد ري ضٛ٘ذ ثب ٞٓ ٔخّٛـ ٔی ضٛ٘ذ.  4وٝ ایٗ استفبدٜ ٔی ضٛد ٚ ثذیٗ تزتیت درست لجُ اس ایٗ 

سبػت( پبیذار  42ٚارد وزدٖ آٔیٙٛاسیذف دوتزٚس ٚ ِیپیذ در یه ٔحفظٝ )ثٝ ػٙٛاٖ ٔخّٛـ تغذیٝ وبُٔ( فمف ثٝ ٔذت وٛتبٜ )ٔؼٕٛالً  -

 خٛاٞٙذ ٔب٘ذ. 

ٕی ٔی ضٛد ٚ خكز افشایص ا٘ؼمبدپذیزی را ثٝ ا٘س سزیؼتز ِیپیزاس ٔحَّٛ ِیپیذی سجت وّ mlیٗ ثٝ ٞز رٚاحذ ٞپب 0-4اؾبفٝ وزدٖ  -

 وبتتز ٘یش جٌّٛیزی ٔی وٙذ. س جٛٔحذالُ ٔی رسب٘ذ ٚ اس ثزٚس تزٚ

 ضٛد.  سدی در ضیزخٛاراٖ ٘بریب سر ریٛیتجٛیش ِیپیذ ٕٔىٗ است سجت تطذیذ ٔطىالت  -

 در دٔبی اتبق ٍٟ٘ذاری ضٛد.  -

 

 توضیحات

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 

 یکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اند

5%- 20%  Albumin   دارو 
 افشایص دٞٙذٜ حجٓ پالسٕب 

 % ثذٖٚ ٘یبس ثٝ رلیك وزدٖ تجٛیش ٔی ضٛد. 5ٔحَّٛ 

  ml/min 4-2سزػت تشریك: 

 ( تىزار ضٛد. 250gز تب ثدلیمٝ )حذاو 05-31اس راٜ ٚریذی، در غٛرت ِشْٚ ٞز  25gدٚس ثبِغیٗ: 

 دلیمٝ تىزار ضٛد.  05-31اس راٜ ٚریذی، در غٛرت ِشْٚ ٞز  g 12.5وٛدوبٖ:  دٚس

 تزریق وریدی

 % ثٟتز است ثٝ غٛرت رلیك ضذٜ ا٘فٛسٜ ٌزدد. 41ٔحَّٛ 

  ml/min 1سزػت تشریك: 

 شایص ٔی یبثذ. اف ml/min 3-2ثٝ  %25ٚ ثزای آِجٛٔیٗ  ml/min 10-5ثٝ  %5زٚتیٕٙی ثزای آِجٛٔیٗ پسزػت تشریك در ثیٕبراٖ ٞیپٛ

سزػت ٔؼَٕٛ در وٛدوبٖ 
4

1
2

1   .سزػت ثبِغیٗ است 

 

 انفوزیون وریدی

 ایٗ ٔحَّٛ ایشٚتٛ٘یه ٔی ثبضذ ٚ ٘جبیذ اس آة ٔمكز ثزای رلیك وزدٖ آٖ استفبدٜ ضٛد.  -

 ثب وّیٝ سزْ ٞب سبسٌبر ِٚی ثب دارٚی ٚراپبٔیُ ٘بسبسٌبر است.  -

 درجٝ سب٘تی ٌزاد ٍٟ٘ذاری ضٛد.  31اس ٚیبَ ثبیذ در دٔبی وٕتز  -

 سبػت ثؼذ اس ثبس وزدٖ آٖ ثبیذ ٔػزف ضٛد ٚ ثبلیٕب٘ذٜ آٖ دٚر ریختٝ ضٛد.  2ٚیبَ دارٚ حذاوثز تب  -

 تٍٙی ٘فس ٚ ادْ ریٝ اس ػٛارؼ جب٘جی آٖ ٔی ثبضذ.  -

 سبػت پس اس تشریك ثٝ ثیٕبر ٔبیؼبت ٘ذٞیذ.  1ثزای ثیٕبر ٔجتال ثٝ ادْ ٔغشی تب  -

 دارٚ را ثجت وٙیذ.  ٔجزتجٛیش اسٓ ٚ ثچ ٘ب ثزای ٞز -

 حجٓ استفبدٜ وٙیذ.  ml41ثب  gauge 09ثبری تشریك اس ٘یذِٟبی فیّتزدار  -

 یٙٝ ٘بسبسٌبر است. سثب دارٚی ٚراپبٔیُ، ٔحَّٛ ٞبی حبٚی اٍُ٘، ٔحَّٛ ٞبی اسیذ آٔیٙٝ ٚ ِپیذ أِٛ -

وزد سیزا سجت تغییز اسٕٛ الریتی ٔی ضٛد ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ خكز ِٕٞٛیش  اس آة استزیُ تشریمی ٘جبیذ ثزای رلیك وزدٖ آِجٛٔیٗ استفبدٜ -

 وطٙذٜ ٚ ٘برسبیی حبد وّیٝ افشایص ٔی یبثذ. 

 

 توضیحات

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید. 

100 U/ml (10 ml vial)  Insulin Regular  دارو 
  ؾذ دیبثت

 ٘یبسی ثٝ رلیك وزدٖ ٕ٘ی ثبضذ. 

  50U/minسزػت تشریك : حذاوثز 
 تزریق وریدی

100 U + 100 ml NS = IU/ml  
 U/Kg/hr 0.1دٚس ٔتذاَٚ 

 

 انفوزیون وریدی
 سبسٌبر است.  NSفمف ثب  -

 ثزای ا٘فٛسیٖٛ ثبیذ اس قزیك پٕپ ا٘فٛسیٖٛ استفبدٜ ضٛد.  -

 بیذار است. ا٘سِٛیٗ در دٔبی اتبق ثٝ ٔذت یه ٔبٜ پ -

 تشریك ا٘سِٛیٗ سزد ٔٙجز ثٝ ِیپٛدیستزٚفی،  وبٞص سزػت جذة ٚ ػىس اِؼُٕ ٞبی ٔٛؾؼی ٔی ضٛد.  -

ثٝ  ػّت چسجٙذٌی ا٘سِٛیٗ ثٝ ظزف ٔحَّٛ ا٘فٛسیٖٛ، پس اس اؾبفٝ ٕ٘ٛدٖ ا٘سِٛیٗ ظزف را چٙذیٗ ثبر تىبٖ دادٜ ٚ  -

 اِٚیٝ را حیٗ ٞٛاٌیزی دٚر ثزیشیذ.  20mlحذالُ 

 ٚیبَ ٔػزف ٘طذٜ دارٚ ثبیذ در یخچبَ ٍٟ٘ذاری ضٛد. )ا٘سِٛیٗ ریٍٛالر(  -

 ثٝ غٛرت ٚریذی استفبدٜ ٘ىٙیذ.  (500U/ml)اس ا٘سِٛیٗ رٌٛالر غّیظ  -

تٟٙب ا٘سِٛیٗ رٌٛالر را ٔی تٛاٖ ثٝ غٛرت ٚریذی تشریك ٕ٘ٛد، ٍٞٙبْ ا٘فٛسیٖٛ آٖ را ٔی تٛاٖ ثب ٔحَّٛ ٘زٔبَ سبِیٗ  -

 ٔخّٛـ وزد. 

 

 

 

 اتتوضیح

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید. 

20mg vial   Hydralazine  دارو 
 ؾذ ٞیپزتب٘سیٖٛ، ٌطبد وٙٙذٜ غیز ٘یتزاتٝ ػزٚق 

20mg vial + 1ml SWI = 20mg/ml 

  10mg/minسزػت تشریك : حذاوثز 

 دٚس دارٚ 

 سبػت   2-9ٞز  mg 20 -10ثبِغیٗ: 

 سبػت  9ٞز  mg/kg 5/3 – 2/0وٛدوبٖ: 

 تزریق وریدی

  غیز لبثُ تشریك ثٝ غٛرت ا٘فٛسیٖٛ ٚریذی 

 انفوزیون وریدی
 ثب ٞیچ یه اس سزْ ٞب سبسٌبر ٕ٘ی ثبضذ.  -

 اس قزیك سٝ راٞی ٔی تٛاٖ تجٛیش ٕ٘ٛد.  -

 وٙتزَ ٔزتت فطبر خٖٛ ؾزٚری است.  -

 دلیمٝ تب تثجیت آٖ ثبیذ وٙتزَ ضٛد.  5ت ٞز در قی درٔبٖ فطبر خٖٛ ٚ ؾزثبٖ لّ -

 فٛراً ثؼذ اس ثبس ضذٖ ٚیبَ استفبدٜ ضٛد.  -

 ػٛارؼ جب٘جی: تپص لّت، تبویىبردی  -

تٛجٝ داضتٝ ثبضیذ ٞیذراالسیٗ ٕٞزاٜ اغّت ٔحَّٛ ٞبی تشریمی تغییز رً٘ ٔی دٞذ، وٝ ایٗ تغییز رً٘ ٘طب٘ٝ اس دست رفتٗ خبغیت  -

 دارٚ ٘یست. 
 

 

 

 توضیحات

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید. 

1mg/2ml   Alfentanil  دارو 
 دارٚی وٕىی در ثیٟٛضی -ؾذ درد ٔخذر

 ٔمبدیز وٕی ثٝ غٛرت حُ ٘طذٜ ٚ ثب استفبدٜ اس سزً٘ ا٘سِٛیٗ تٛسف ٔتخػع ثیٟٛضی دادٜ ٔی ضٛد. 

 دلیمٝ  3ی سزػت تشریك: حذالُ ق

 

 تزریق وریدی

 ٔؼٕٛالً ثٝ ضىُ ا٘فٛسیٖٛ استفبدٜ ٕ٘ی ضٛد. 

 

 

 
 

 

 انفوزیون وریدی

 ثب وّیٝ سزْ ٞب سبسٌبر است.  -

 ػٛارؼ جب٘جی: آپٙٝ، سزٌیجٝ، تٟٛع ٚ استفزاؽ  -

 

 

 توضیحات

 
 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید. 

10mg/ml   Morphine  دارو 
 ؾذ درد ٔخذر

9ml SWI + 10 mg/ml=1mg/ml  
 ٔیّی ٌزْ در دلیمٝ  3سزػت تشریك: حذاوثز 

 سبػت  2ٞز  mg 15-2.5ثشرٌسبالٖ:  -

 تزریق وریدی

D5W +10mg/ml = 0.2 mg/ml  49یبml N.S  

  10mg/h-0.8ثبِغیٗ: 

  2.6mg/kg-0.025وٛدوبٖ: 
 

 

 انفوزیون وریدی

 سبسٌبر است.  N.S , D5Wب ٔحَّٛ ٞبی ث -

  Naloxone 0.1-0.4mg  IVآ٘تی دٚت دارٚ  -

 وبّٔتزیٗ اثز ؾذ دردی در غٛرت تجٛیش دارٚ پیص اس تجزثٝ درد ضذیذ حبغُ ٔی ضٛد.  -

 ػذد در دلیمٝ ٚ ٔیٛس اس ػالئٓ ٔسٕٛٔیت ثب دارٚ ٔی ثبضذ.  04تٙفس ثب سزػت وٕتز اس  -

 دلیمٝ پس اس تجٛیش داخُ ٚریذی ثٝ حذاوثز ٔی رسذ.  2تؿؼیف تٙفسی ٘بضی اس ٔزفیٗ  -

 ػالئٓ ػػجی تؿؼیف ثبستبة ٞبی سزفٝ، احتٕبَ آتّىتبسی در ثیٕبراٖ ػُٕ ضذٜ را افشایص ٔی دٞذ.  -

 سبػت ثبیذ دٚر ریختٝ ضٛد.  2دارٚی ٔػزف ٘طذٜ ثؼذ اس  -

 ٘جبیذ ٔٛرفیٗ اؾبفٝ ضٛد.  پٙتبَٛیت، ٙبت سذیٓ بریتبَ، فٙی تٛئیٗ، ثی وزثثیٗ، فٙٛردر ٔحَّٛ ٞبی تشریمی آٔیٙٛفیّیٗ، ٞپب -

 ثبیذ حتٕبً لجُ اس تجٛیش رلیك ضٛ٘ذ )ثزای ا٘فٛسیٖٛ ٔستمیٓ ٚریذی تجٛیش ٕ٘ی ضٛ٘ذ(.  -

 خیّی آٞستٝ تجٛیش ضٛد.   IVثبیذ ثٝ غٛرت  -

 

 

 

 توضیحات

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 مایید.ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه ن 

50mg/ml Pethidine دارو 
 ؾذ درد ٔخذر 

50mg/ml + 4ml SWI = 5ml = 10 mg/ml  
ثٝ  mg/ml 01آة ٔمكز یب ٘زٔبَ سبِیٗ رلیك ٕ٘ٛدٜ تب غّظت  cc5* جٟت تشریك ٚریذی ثبیذ یه آٔپَٛ را در حذالُ 

 آٖ را ثٝ آٞستٍی تشریك ٕ٘بییذ.  ٚآیذ دست 

  mg/min 10سزػت تشریك 

 ٞز پٙج دلیمٝ ثز حست ٘یبس mg 10-5بٖ ٚ ثبِغیٗ دٚس وٛدو 

 تزریق وریدی

50 mg/ml + 49 ml NS = 50 ml= 1mg/ml  
 سزػت ٚ دٚس دارٚ ثز حست ٘یبس ثیٕبر تؼییٗ ٔی ٌزدد. 

 رلیك ٕ٘بییذ.  mg/ml 01-0تب حذ  D5W* جٟت ا٘فٛسیٖٛ ٚریذی دارٚ را ثبیذ در ٘زٔبَ سبِیٗ یب 

 

 

 انفوزیون وریدی

 ٘ذٜ دارٚ ثبیذ دٚر ریختٝ ضٛد. ثبلیٕب -

 ػٛارؼ جب٘جی : ٞیپٛتب٘سیٖٛ، تبویىبردی -

 ٔی ثبضذ.   Meperidine٘بْ دیٍز ص٘زیه ایٗ دارٚ  -

 ٚ ریٍٙز سبسٌبر است.  D5W  ،D10W  ،1/2 NS، ٔخّٛـ، N.Sثب سزْ ٞبی  -

ثبر در  04ٙتزَ ضٛد، در غٛرتی وٝ تؼذاد تٙفس ثؼذی ثٝ ثیٕبر تؼذاد دفؼبت، ػٕك ٚ ریتٓ تٙفس ٚ ا٘ذاسٜ ٔزدٔه ٞب و سلجُ اس تجٛیش دٚ -

 ٚجٛد داضتٝ ثبضذ ثبیذ ثٝ پشضه اقالع دادٜ ضٛد.  CNSدلیمٝ یب وٕتز ثبضذ ٚ ٔزدٔه ٞب ٌطبد ثبضٙذ یب ػالیٓ تحزیه 

 ٘جبیذ اؾبفٝ ضٛد. در ٔحَّٛ ٞبی تشریمی آٔیٙٛفیّیٗ، ثبرثیتٛراٟ٘ب، ٞپبریٗ، ٔتی سیّیٗ، ٔٛرفیٗ، فٙی تٛئیٗ ٚ ثی وزثٙبت سذیٓ پتیذیٗ  -

 ٚ اس ثیٗ رفتٗ رفّىس لزیٙٝ ٔی ضٛد وٝ ثبیستی آٖ را ثٝ خبقز داضت.  لز٘یٝتجٛیش فزْ تشریمی دارٚ سجت ثی حسی  -

 

 

 توضیحات

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید. 

20mEq/10ml, 100 mEq/50ml Potassium Chloride  دارو 
 ٔحَّٛ جبیٍشیٗ

 تزریق وریدی غیز لبثُ استفبدٜ ثٝ غٛرت تشریك ٔستمیٓ ٚریذی )پتبسیٓ ٚریذی ثب سزػت وٓ تشریك ٔی ضٛد(. 
20 mEq /10ml + D5W 500 ml = 0.04 mEq/ml  

  40mEq/hسزػت تشریك: حذاوثز 

 

 

 انفوزیون وریدی

 ٕٞٝ ٔحَّٛ ٞب سبسٌبر است.  -

ٕٞشٔبٖ ثب ٔحَّٛ ٞبی حبٚی ٌّٛوش خٛدداری ٕ٘بییذ ثٝ دِیُ ایٗ وٝ ثبػث ضیفت پتبسیٓ  k ٚریذی  * اس تجٛیش داخُ -

 داخُ سِّٛی ٚ وبٞص سكح سزٔی پتبسٓ ٔی ضٛد.

 را لكغ ٚ پشضه را ٔكّغ وٙیذ.  Kclدر غٛرت اِٚیٍٛری،  -

 ؾزثبٖ ٘بٔٙظٓ لّت ٔؼٕٛالً اِٚیٗ ػالٔت ثبِیٙی ٞیپز وبِٕی است.  -

 سبػت در دٔبی اتبق لبثُ ٔػزف ٔی ثبضذ.  42تب ٔحَّٛ تٟیٝ ضذٜ  -

- 1g kcl=13.41 mEq  

 فزآٚردٜ ٞبی حبٚی پتبسیٓ را ثب ٔمبدیز سیبدی اس ٔحَّٛ ٞبی تشریمی رلیك ٕ٘بییذ.  -

 تجٛیش ٔی ٌزدد )ثزای ثیٕبراٖ ثشرٌسبَ(.  mEq/L 411ا٘فٛسیٖٛ اس قزیك ٚریذی ٔزوشی ثب غّظت حذاوثز  -

 ا٘جبْ ٔی ضٛد )ثزای وٛدوبٖ(  mEq/L 21حیكی ثب غّظت حذاوثز ا٘فٛسیٖٛ اس قزیك ٚریذی ٔ -

 ا٘جبْ ٔی ٌیزد.  mEq/L 21یب  mEq/kg/h 0ا٘فٛسیٖٛ  ٚریذی وٛدوبٖ حذاوثز  -

 

 

 توضیحات

 

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.

500mg /10ml Ketamine دارو 
 االثش عشیغ ػشّقی کٌٌذٍ ػتیِْ

 تاؽذ ًوی کشدى سقیق تَ ًیاصي

  دقیقَ یک طی هطلْب دّص :تضسیق عشػت

 تیواس دس صهاى تَ ُْػ آهذى هی گشدد.ّاکٌؼ ُای سّاًی تاػث کاُؼ ُوشاٍ کتاهیي تجْیض تٌضّدیاصپیي ُا)هیذاصّالم یا دیاصپام( ّ یا عْلفٌتاًیل 

 تزریق وریدی

500mg vial + 500ml N.S یا D5W =1mg/ml 
 .اعت هتفاّت تیِْؽی تشاي ًیاص هْسد هذت طْل تَ تْجَ تا : تضسیق دّص ّ عشػت

 
 

 

 انفوزیون وریدی

 ُیپشتاًغیْى ؽؼْس، اغتؾاػ تُْوات، : جاًثی ػْاسض -

 .تاؽذ هاًیتْسیٌگ تحت تایذ تیواس -

 .تاؽذ هی عاصگاس عشهِا کلیَ تا -

 . اؽذت تیواس تالیي تش تایذ اًتْتاعیْى ّعایل -

 تشیضیذ دّس سا هحلْل هاًذٍ تاقی -
 هخاطی دیگشی دس فْاصل هٌاعة اعتفادٍ کٌیذ.اعکْپْالهیي یا داسّی خؾک کٌٌذٍ ،قثل اص القای تیِْؽی اص آتشّپیي -

 

 توضیحات

 

 هصبرف ّ دّز کتبهیي 

 

0.5-2mg/kg IV 

4-6mg/kg IM 

 القا تیِْؽی ػوْهی*

0.5-1mcg/kg  IV/ prn 

15-45mcg/kg/min IV 

30-90mg/kg/min IV 

 ًگِذاسی تیِْؽی ػوْهی

0.2-0.8mg/kg IV 

2-4mg/kg IM 

 آًالژصی ّ عذاعیْى

 *دّصُای حذاقل صهاًی تجْیض هی ؽًْذ کَ اص داسُّای ادجْاًت ًظیش تیْپٌتال یا هیذاصّالم اعتفادٍ ؽذٍ تاؽذ.



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 

 ما مراجعه نمایید.ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فار

1gr/100ml Propofol دارو 
 تخؼ آسام-ػوْهی تش ُْػ
 تاؽذ ًوی کشدى سقیق تَ ًیاصي

 تزریق وریدی دقیقَ 3-5طی : تضسیق عشػت
 .تاؽذ ًوی کشدى سقیق تَ ًیاصي

  .کٌیذ اعتفادٍ یاسیٌگشالکتات ّ D5W هحلْلِاي اص کشدى سقیق تَ ًیاص صْست دس

1000 mg/100ml ّیال اص اعتفادٍ تا تضسیق شػتع ّ دّص 
 

 

 انفوزیون وریدی
 .دُیذ تکاى تخْتی هصشف اص قثل سا ّیال -

 سا آعپتیک تایذؽیٍْ تضسیق تشاي پشّیْفْل عاصي آهادٍ دس.کٌیذ تؼْیط عاػت 24 ُش سا تضسیق عت -

 .هیکٌذ پؾتیثاًی سا ُا هیکشّاسگاًیغن عشیغ سؽذ داسّ ایي اهْلیغْى صیشا تغت، کاس تَ دقیقٌا -

 سًگ تغییش یا هؼلق رسات ّجْد صْست دس.ًکٌیذ هصشف آًشا اهْلْعیْى تفکیک ؽْاُذ ّجْد صْست دس -

 .ًکٌیذ هصشف سا داسّ -

 .ًکٌیذ ًگِذاسي یخچال دس سا ًؾذٍ تاص ّیال -

 .تشعذ پایاى تَ عاػت 6 ظشف حذاکثش ّ هصشف تالفاصلَ تایذ ّیال ؽذى عْاسخ اص پظ داسّ -

تَ ػٌْاى تغکیي دس تی حغی هْظؼی )ًظیش آًذّعکْپی( هی کٌٌذ کَ دس توام تیواساًی کَ  کاسخاًَ ُای عاصًذٍ پیؾٌِاد -

 اکغیژى کوکی هیثاؽذ ّ تجِیضات تجْیض اکغیژى دس دعتشط تاؽذ.پشّپْفْل دسیافت ًوایٌذ هیضاى اؽثاع 

ّ ظش افضایؼ تشی گلیغشیذُا دسیافت هی ًوایٌذ ّ دس خطش ُیپشلیپذهی ُغتٌذ اص ً propofolتیواساًی کَ دّسٍ ُای طْالًی  -

 چشتی داسد. 0.1mgپشّپْفْل تقشیثا  mlُش  غلظت خْى کٌتشل ًواییذ ّ دس هْاسدی تایذ تجْیض ُوضهاى لیپیذُا سا کاُؼ داد.

دس  0.2mg/kg)تا هقذاس کوی لیذّکائیي ) propofolتشکیة  .اعت ؽایغخصْصا دس ّسیذُای کْچک  IV تضسیق هحلدس  دسد -

( ّ تضسیق داسّ دس ّسیذ 42تا  44سّػ دیگش تشای کاُؼ دسد اعتفادٍ اص کاتتش تاسیک )ؽواسٍ  هْثش اعت. کاُؼ ایي ػاسظَ

 تضسگ آسًج هی تاؽذ.
- Premedication   0.15))تا هْسفیيmg/kg  ٍتَ ُوشاNO2 92 ٍدس اکغیژى عثة کاُؼ ًیاص فشد تَ اًفْصیْى ًگِذاسًذ %

propofol  ًظیش جشاحی ُای عطح تذى( هی تْاى اص)هی گشدد.تشای جشاحی ُای کْچکNO2  تَ ُوشاٍ 21-91تا غلظت %

ّ  ؽذ اعتفادٍ کشد. دس جشاحی ُای تضسگتش ًظیش جشاحی داخل ؽکوی اص یک ظذ دسد ُن اعتفادٍ خْاُذ propofolاًفْصیْى 

 افضایؼ داد.یا هخذس سا  propofolهیضاى  NO2هی تْاى تَ جای اعتفادٍ اص 

 

 توضیحات

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 

 نظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.ترای ت
100 mg/2ml, 500 mg/10ml, 1000 mg/10ml Succinylcholine دارو 

 ػعالت کٌٌذٍ ؽل
 تاؽذ ًوی کشدى سقیق تَ ًیاصي

 تزریق وریدی ثاًیَ  30-10 طی :تضسیق عشػت  -
100 mg in 100 ml D5W یا N.S =1mg/ml 

   mg/min 10-0.5  تضسیق عشػت
 

 انفوزیون وریدی
دلیمَ اًذازٍ  01تب  5) ٌُگبم اًفْزیْى عالین حیبتی ّضعیت الکترّلیتِبی بیوبر ّ سرعت تٌفس را ُر تٌفسی تضعیف ُیپرترهی، :جبًبی عْارض -

 گیری کٌیذ(.

ّ از هخلْط کردى  هیذُذ دست از را خْد لذرت ّ هیطْد ُیذرّلیس سرعت بَ کْلیي سْکٌسیل .ضًْذ هصرف ببیذ ضذٍ تِیَ تبزٍ هحلْلِبي تٌِب -

 دارّ بب تیْپٌتبل پتبسین بی کربٌبت سذین یب ببربیتْرات ُب خْدداری ًوبییذ.

 هوکي استتْجَ داضتَ ببضیذ برای ایي دارّ آًتی دّت ّجْد ًذارد ّ برخالف دارُّبی غیردپْالریساى استفبدٍ از ًئْستیگویي یب ادرّفًْیْم  -

 عضالًی را تطذیذ ًوبیٌذ. –بلْک عصبی 

 درجَ سبًتی گراد ّ در یخچبل ًگِذاری ضْد. پْدرُب الزم ًیست کَ در یخچبل ًگِذاری ضًْذ. 8-2آهپْلِبی لببل تسریك را در دهبی  -

هیلی گرم آًرا بَ عٌْاى دّز  01کردى سْکسیٌیل کْلیي پس از بیِْضی برای ارزیببی تْاًبیی بذى بیوبر در هتببْلیسٍ پیص از تسریك ّریذی دارّ  -

 دلیمَ بعذ دپرسیْى تٌفسی رّی ًذُذ هی تْاى دارّ را تسریك کرد. 5ّ اگر تب آزهبیطی بَ صْرت ّریذی یب عضالًی بَ بیوبر تسریك ًوبییذ 

 

 توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

50mg/5ml, 25mg/2.5ml Atracurium Besylate دارو 
 گزاسي داخل تشاؽَ دس لْلَ لیّ تغِ یػوْه یِْؽیتشاي ت یکداسّي کو ،یؽل کٌٌذٍ ػعالت اعکلت

 ًؾذٍ سقیق تصْست اّسژاًظ ّ ICUتخؼ دس فقط

 تزریق وریدی mg/Kg=0.03 ml- 0.06 ml / kg 0.6 –0.3                                                     ثاًیَ 31-91طی : دارّ تسریك سرعت ّ دّز  -
50mg(5ml) + 100ml NS یا D5W = 0.5mg/ml 

2-15 mcg/kg/min 
 تسریك: سرعت ّ دّز
 

 

 انفوزیون وریدی
 .ضْد هی کبهل سبعت یک هذت  در تمریبًب ّ ضرّع دارّ تجْیس از پس دلیمَ 35-45 هعوْاًل عضالًی – عصبی اًسذاد از ببزیببی -

 رًٍذ رفع تبثیر دارٍ را تسریع ًوَد.ویي عضالًی هی تَاى بب استفبدُ از ًئَستیگ –پس از آغبز رفع عالین بلَک عصبی  -

اهب هیتَاى بِ صَرت اًفَزیَى هتٌبٍة یب پیَستِ ًیس تجَیس کرد. آتراکَریَم را هعوَال بِ صَرت تسریق سریع ٍ یک ببرُ ٍریذی تجَیس هی کٌٌذ  -

 سبعت قببل ًگْذاری است. 02ی تب % ًرهبل سبلیي ٍ قٌذی ًوک0هیلی گرم در هیلی لیتر دکسترٍز  2.0تب  2.0ایي دارٍ در هحلَلْبی 

 سبعت قببل استفبدُ است. 8دارٍ عور کَتبی دارد ٍ تٌْب تب در هحلَل ریٌگر الکتبت  -

 از تسریق عضالًی دارٍ خَدداری ًوبییذ. -

 هحلَلْبی اسیذی یب قلیبیی اجتٌبة ضَد.از هخلَط کردى بب  -

 تجَیس هسکي فراهَش ًطَد. -

 .هسیر تٌفسی را ببز ًگِ داریذ -

درجِ  0-8)در دهبی ضَد % از قذرتص کبستِ هی0درجِ ّر هبُ حذٍد  00% ٍ در دهبی 6در یخچبل ّر سبل حذٍد  در صَرت ًگْذاری دارٍ -

 پبیذار اتبق دهبي در سبعت 24 حبصلَ هحلْل رٍز آى را استفبدُ کٌیذ. 42ًگْذاری ضَد(. ٌّگبهی کِ دارٍ رااز یخچبل خبرج هی کٌیذ ظرف 

 .است

 

 

 

 توضیحات

 

 

 

 

 

 



 

 دکتش صُشا هؾکل گؾا : تِیَ کٌٌذٍ

 

 

 ترای تنظیم دوزاش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه نمایید.

500 mg/vial ,1 g/vial Thiopental دارو 
 آراهبخص عوْهی، کٌٌذٍ بیِْش

1 g/vial + 40 ml SWI = 25 mg/ml 

25 mg/min :  تسریكسرعت  

1/5-5 mg / kg دّز دارّ:   

 تزریق وریدی

1 g/40 ml + 60 ml D5W یب N.S = 10 mg/ml 

 .است پبیذار اتبق دهبي در سبعت 24 تب ضذٍ تِیَ هحلْل
 
 

 

 انفوزیون وریدی

 ُیپرتبًسیْى ضعْر، اغتطبش تُْوبت، : جبًبی عْارض -

 .ببضذ هبًیتْریٌگ تحت ببیذ بیوبر -

 .ببضذ هی سبزگبر سرهِب کلیَ بب -

 . ببضذ بیوبر ببلیي بر ببیذ اًتْببسیْى ّسبیل -

 .بریسیذ دّر را هحلْل هبًذٍ بلیب -
 اسکْپْالهیي یب دارّی خطک کٌٌذٍ هخبطی دیگری در فْاصل هٌبسب استفبدٍ کٌیذ.،لبل از المبی بیِْضی از آترّپیي -

 

 توضیحات
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