
 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

3mg/ml Adenosine دارو 
 ظذ آستیٕی 

 ٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ. 

داسٚ تایذ تٛػػ دٚ پشػتاس ٚ اص ؼشیك ػٝ ساٞی تضسیك ؿٛد، پغ اص تضسیك ػشیغ داسٚ تٛػػ پشػتاس اَٚ اص 

 ٘شٔاَ ػاِیٗ اص ٕٞاٖ سي تضسیك وٙذ.  20mlؼشیك یه آ٘ظیٛوت تضسي، پشػتاس دْٚ تایذ تالفاصّٝ 

 دٚص( تىشاس ؿٛد.  2)ٔدٕٛػاً  12mgدلیمٝ تا  1-2تِٛٛع، ٕٔىٗ اػت ؼی  6mgیٗ دٚص تاِغ

 تزریق وریدی

 انفوزیون وریدی غیش لاتُ اػتفادٜ تٝ صٛست آ٘فٛصیٖٛ ٚسیذی )فمػ تضسیك ػشیغ ٚسیذی( 
 ٔمذاس ٔصشف ٘ـذٜ داسٚ تایذ دٚس سیختٝ ؿٛد.  -

 سی ؿذٖ تا ٌشْ وشدٖ داسٚ تا دٔای اتاق ٔی تٛا٘ذ داسٚ سا ٔصشف ٕ٘ٛد. داسٚ سا دس یخچاَ ٍٟ٘ذاسی ٘ىٙیذ. دس صٛست تّٛ -

 تیٕاس سا ٔا٘یتٛس وٙیذ.  ECGدس ؼَٛ تضسیك  -

 دس تیٕاساٖ آػٕی احتٕاَ تشٚ٘ىٛ اػپاػٓ ٚخٛد داسد.  -

 اٌش تا ٔصشف داسٚ تیٕاس دچاس تّٛن لّثی خذی ؿٛد، اص ادأٝ ٔصشف آٖ خٛدداسی ٕ٘اییذ.  -

ٗ تایذ فالذ تّٛس تاؿذ، دس صٛستی وٝ دس ٔحَّٛ تّٛسٞایی دیذٜ ؿٛد، آ٘شا تٝ آسأی ٌشْ ٕ٘اییذ تا تّٛسٞا حُ ٔحَّٛ آد٘ٛی -

 ؿٛ٘ذ. اص تضسیك ٔحَّٛ ٞای غیش ؿفاف خٛدداسی ٕ٘اییذ. 

ضسیك تشای تاثیش وافی الصْ اػت تضسیك تٝ ػشػت، دس صٛست أىاٖ تٝ ٔشوضی تشیٗ ٚسیذ ا٘داْ ؿٛد، تٝ د٘ثاَ آٖ ٔؼیش ت -

 سا تا تضسیك وٕی ٔحَّٛ ٕ٘ىی ؿؼتـٛ دٞیذ. 

 تالیٕا٘ذٜ ٔحَّٛ داسٚیی سا دٚس تشیضیذ. چٖٛ فالذ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ اػت ٚ اص آٖ ٕ٘ی تٛاٖ تشای چٙذیٗ ٘ٛتت اػتفادٜ وشد.  -

 تدٟیضات الصْ تشای ٔٛالغ اظؽشاسی یا دسٔاٖ آتیٕی خذیذ سا دس دػت داؿتٝ تاؿیذ.  -

 ( ٍٟ٘ذاسی وٙیذ.c 33-15دس دٔای اتاق ) -

 

 توضیحات
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 دٚصاط تضسٌؼاالٖ : 

 تاوی واسدی ػٛپشاٚ٘تیىٛالس ٚ پشٌٚضیٕاَ:  -

دلیمٝ تٟثٛد ٘یافت تٝ  2تا  1تؼذ اص  psvt؛ دس صٛستی وٝ ٔحیؽیثا٘یٝ )تّٛع( اص ؼشیك ٚسیذٞای  1-2ؼی  IV 6mgاتتذا 

12mg  دٚص؛  2دلیمٝ افضایؾ ٔی یاتذ تشای  2تا1ٞشmax 12 دٚص ٔٙفشدmg  .ٔی تاؿذ 

، داسٚ اص وٛتاٞتشیٗ فاصّٝ ٕٔىٗ ٚاسد ؿٛد IV linاػت داسٚ ٔؼتمیٕاً تٝ داخُ ٚسیذ تضسیك ؿٛد ٚ دس صٛست اػتفادٜ اص * تٟتش 

 ( اػتفادٜ ؿٛد. 20mlاص ا٘فٛصیٖٛ ػشیغ ػاِیٗ )تشخیحاً ٚ پغ اص آٖ 

 تىشاس دٚص خٛدداسی ؿٛد.  * دس صٛستی وٝ پغ اص تدٛیض یه دٚص، تّٛن دسخٝ تاال ایداد ؿٛد، اص

 اط وٛدواٖ: صدٚ

PSVT   ٚصٖ وٕتش اص(50kg :)mg/ kg/ dose 3.1-3.35 تّٛع( تضسیك ٚسیذی ػشیغ( (max 6mg/dose) ؛ ٕٔىٗ اػت ٞش

 اػت.  mg/kg 3/3دٚص ٔٙفشد  Max)دس صٛست ِضْٚ(؛  تىشاس ؿٛد 0.1mg/ kg/ dose-35/3 IVتا دٚص دلیمٝ  2-1

- PSVT ٚصٖ تیـتش ا( صKg 53ٖٕٞچٖٛ تضسٌؼاال : ) 

 دلیمٝ 6تشای  g/kg/minµ143  IV)تضسٌؼاالٖ(:  231** ادخٛا٘ت تشای تؼت تـخیصی تاِیْٛ 
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 ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.

150mg/3ml Amiodarone ظذ آسیتٕی ٞای تؽٙی ٚ فٛق تؽٙی دارو 

2Amp+D5W 24ml=10 mg/ml 

 ٔی تٛاٖ ا٘داْ داد. CPRتضسیك ٔؼتمیٓ ٚسیذی سا فمػ دس 

 ػشػت: تضسیك ػشیغ ٚسیذی 

  gr/24 hrs 2.2تا حذاوثش دٚص  150mgدلیمٝ  3-5ٚسیذی، دس صٛست ٘یاص ٞش  mg 300دٚص اِٚیٝ 

 

 تزریق وریدی
 3ml(150 mg)+D5W 100ml = 1.5 mg/ml (1 ؼشص تٟیٝ 

2) 18 ml (900 mg) + D5W 500ml = 1.8 mg/ml 

3) 9 ml (450 mg) + D5W 250ml = 1.8 mg/ml 
 تؼذ اص تٕاْ ؿذٖ تؽشی لثّی

 

 

 انفوزیون وریدی
 mg/minute =10 ml/hr = 150 mg 15 (1                                                  دلیمٝ                 13ؼی  ؼشص اػتفادٜ 

  mg/min = 33 ml/hr = 360 mg 1 (2                                                          ػاػت               6ؼی 

    mg/min = 16.6 ml/hr = 540 mg 0.5 (3                                       ػاػت                        18ؼی 

 غیش ػاصٌاس اػت.  N.Sتا ػشْ  -

 تایذ اص ػت فیّتشداس اػتفادٜ ٕ٘ٛد.  دس حاالت غیش اٚسطا٘غ -

 خٟت تٟیٝ ٔحَّٛ تایذ اص ػشْ ٞای ؿیـٝ ای اػتفادٜ ٕ٘ٛد.  -

 تا اغّة داسٚٞا ٘اػاصٌاس تٛدٜ، ِزا ٘ثایذ ػٝ ساٞی آ٘ظیٛوت تٝ آٖ ٔتصُ ٌشدد.  -

 ی پایذاس اػت. ػاػت دس تؽش ٞای پالػتیىی ػشْ ٞای تضسیم 2ػاػت دس دٔای اتاق ٚ تٝ ٔذت  24داسٚی حُ ؿذٜ تا  -

 دس خالَ ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی، فـاس خٖٛ تیٕاس تٝ دلت وٙتشَ ؿٛد.  -

 حُ ؿذٜ تاؿذ، دس سٚص دسیافت داسد.  DSWػی ػی ٔحَّٛ  533ٌشْ آٔیٛ داسٖٚ ٚسیذی سا وٝ دس  1.2تیٕاس ٔی تٛا٘ذ حذاوثش  -

 یا ٔصشف آٖ سا ٔٛلتاً لؽغ ٕ٘اییذ.  ی ػشػت ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی آٔیٛداسٖٚ سا وٙذ ٕ٘اییذدیىاسددس صٛست تشٚص تشا -

 ساعت اول درمان  42وریدی آمیودارون در                                 دوز  

% اظافٝ وشدٜ )غّظت 5تشٚص ؼػی ػی دو 133حدٓ داسد تٝ  cc 3سا وٝ  mg 153دلیمٝ اَٚ تضسیك وٙیذ ٚیاَ  13دس   mg  153-75      دلیمٝ اَٚ(    13( ػشیغ )1

mg/ml 5/1 ٔیّی ٌشْ دس دلیمٝ ا٘فٛصیٖٛ ٕ٘اییذ.  15( ٚ تا ػشػت 

ػی  533( سا تا   mg 933ػی ػی اص ٚیاَ )تشاتش تا  18ا٘فٛصیٖٛ وٙیذ، تذیٗ ٔٙظٛس mg/min  1ػاػت تؼذی تا ػشػت  6سا دس  mg 363       ػاػت تؼذی(  6( آٞؼتٝ )2

 ذ. سا تذػت آٚسی mg/ml 8/1% ٔخّٛغ وشدٜ غّظت 5ػی آػتشٚص 

 ػاػت ا٘فٛصیٖٛ ٔی ٌشدد.  18داسٚ دس ٔذت  mg  543تدٛیض وٙیذ.  mg/ml 0.5( ا٘فٛصیٖٛ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ 3

 

 توضیحات



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.

0.5mg/ml Atropine sulfate دارو 
 تیٕی آ٘تی وِٛیٙشطیه، آ٘تی اػپاػٕٛدیه، ظذ آس

 ٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ. 

 ػشػت تضسیك : تضسیك ػشیغ ٚسیذی 

 داسٚ:  CPRدٚص 

 ، 0.04mg/kgدلیمٝ حذاوثش  3ٞش  1mgتاِغیٗ : 

 0.1mgدلیمٝ، حذالُ  3ٞش  0.02mg/kgاؼفاَ :  

 

 تزریق وریدی

 غیش لاتُ تضسیك تٝ صٛست ا٘فٛصیٖٛ ٔذاْٚ ٚسیذی 

 دلیمٝ ا٘داْ دٞیذ.  1-2ضسي ٚ ؼی تضسیك ٚسیذی سا دس یه سي ت -
 انفوزیون وریدی

 ٕٔىٗ اػت تاػث تشادیىاسی ؿٛ٘ذ.  mg 0.5دٚصٞای وٕتش اص  -

 ؿٛد ِزا اص تدٛیض آٖ دس تیٕاساٖ تٝ ٚیظٜ اؼفاَ تة داس خٛدداسی ٕ٘اییذ.   ٔیداسٚ ٕٔىٗ اػت تاػث تشٚص ٞیپشتش ایٗ -

ػشٚلی تاؿیذ. ایٗ ػاسظٝ ٕٔىٗ اػت دس صٛست ػذْ تٛخٝ تٝ  -سیٟای لّثیتشٚص تا وی واسدی دس ٔثتالیاٖ تٝ تیٕا ٔشالة -

 فیثشیالػیٖٛ تؽٙی ٔٙتٟی ؿٛد. 

 دس صٛستی وٝ اختالَ دس ٘ظٓ ظشتاٖ لّة سٚی دٞذ، ٔصشف داسٚ سا لؽغ ٕ٘اییذ ٚظؼیت تیٕاس سا تشسػی وٙیذ.  -

 یذ. تدٟیضات ٚ داسٚی الصْ خٟت وٙتشَ آستیٕی خذیذ سا دس دػت داؿتٝ تاؿ -

 دس دٔای اتاق ٍٟ٘ذاسی ؿٛد.  -

 

 

 توضیحات

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.
100mg/10ml  (10%) Calcium Gluconate دارو 

 ت ٔٙیضیٓ، تؼىیٗ وشأپ ٞای ػعالتی ٘اؿی اص ٘یؾ ٚ ٌضؽ حـشات ، آِىاِٛص، ٞیپش وإِی، آ٘تی دٚت ػِٛفاDتتا٘ی ٘ٛصاداٖ، ٞیپٛپاساتیشٚئیذیؼٓ، وٕثٛد ٚیتأیٗ 

 ، تخؾ ٔشالثت ٞای ٚیظٜ ٚ اٚسطا٘غ( CPR٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ. )فمػ دس 

  mg/min 100-50ػشػت تضسیك: 

 mg 1000دٚص تاِغیٗ : 

 mg/kg 100-60دٚص وٛدواٖ: 

 

 تزریق وریدی

  mg + 50ml D5w =20 mg/ml 1000              اتفٛصیٖٛ ٔتٙاٚب                    

 دلیمٝ  33-63ػشػت تضسیك : ؼی 

  mg+ 1000ml N.S 1000یا D5W=1 mg/mlا٘فٛصیٖٛ ٔذاْٚ                         

 ػاػت  12-24ػشػت تضسیك : ؼی 

 انفوزیون وریدی

 فـاس خٖٛ ٚ سیتٓ تیٕاس سا وٙتشَ وٙیذ.  -

 تٕٙایذ، تضسیك سا آٞؼتٝ یا ٔتٛلف وٙیذ.  اٌش تیٕاس احؼاع ٘اساحتی -

 ٚ ٔؼٕٛٔیت تا دیٍٛوؼیٗ ٔٙغ ٔصشف داسد.  VFتا تیىشتٙات ٚ فؼفات ٞا ٘اػاصٌاس ٔی تاؿذ ٚ دس  -

 ػٛاسض خا٘ثی ؿایغ: احؼاع ػٛصؽ، ؼؼٓ ٌچی، ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ، تشادیىاسی -

 ذی وّؼیٓ دس وٛدواٖ تا احتیاغ صٛست ٔی ٌیشد( دس وٛدواٖ اص تدٛیض وّؼیٓ تٝ ٚسیذٞای ػشخٛدداسی وٙیذ. )تضسیك ٚسی -

دسخٝ ػا٘تی ٌشاد( لشاسدادٜ ٚ  83ػاػت دس حشاست خـه ) 1اٌش دس ػشً٘ سػٛب ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد، داسٚ تضسیك ٘ىٙیذ. اٌش دس آٔپَٛ سػٛب ٚخٛد داسد آٖ سا تشای ٔذت  -

 چٙاٖ تالی ٔا٘ذ، اص آٖ اػتفادٜ ٘ىٙیذ. تٝ ؿذت تىاٖ دٞیذ. اخاصٜ دٞیذ تا دس دٔای اتاق ػشد ؿٛد. اٌش سػٛب ٕٞ

 لثُ اص تضسیك دٔای داسٚ تایذ تٝ دٔای تذٖ تشػذ ٍٔش ؿشایػ خیّی اٚسطا٘ؼی تاؿذ، تیٕاس تایذ پغ اص تضسیك تٝ حاِت دساص وؾ تاؿذ.  -

تضسیك سا لؽغ وشد ٚ پغ اص تشؼشف ؿذٖ ػالیٓ تضسیك سا  ٔـاٞذٜ ؿذ، تایذ تٝ ؼٛس ٔٛلت ECGاٌش تیٕاس حیٗ تضسیك احؼاع ٘اساحتی وشد یا ػالٔتی غیش ؼثیؼی سٚی  -

 ا٘داْ داد. 

 ٔیّی ِیتش وّؼیٓ ٌّٛوٛ٘ات دس دلیمٝ ا٘داْ دٞیذ.  5/1-5تضسیك ٚسیذی تٝ صٛست ٔؼتمیٓ ٚ آٞؼتٝ ٚ یا ا٘فٛصیٖٛ تا ػشػت حذاوثش  -

 ٍٞٙاْ تضسیك تشای وٛدواٖ اص اػىاِپ ٚیٗ اػتفادٜ ٘ىٙیذ.  -

 ْ تضسیك ٚسیذی، داسٚ اص سي خاسج ؿٛد، تضسیك سا لؽغ ٚ ٔحُ تضسیك سا خا تٝ خا وٙیذ.  دس صٛستی وٝ ٍٞٙا -

 

 توضیحات
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 ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.

50%, 50ml     20%, 50 ml    20% ,  20ml Dextrose دارو 
 لٙذ ٞیپشاػٕٛالس 

 سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ. ٘یاصی تٝ 

           ml/min 3ػشػت تضسیك : 

  g/kg 0.5دٚص ٔتذاَٚ:               

   0.5mg/kg-0.25اؼفاَ :                

 

 

 تزریق وریدی

 غیش لاتُ تضسیك تٝ صٛست ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی 

ی ظشٚسی تاؿذ، دس ایٗ ٔٛاد ٔحَّٛ سا % اص ؼشیك ٚسیذ ٔحیؽ53 ٚصتشؼ* دس دسٔاٖ اٚسطا٘غ ٞیپٛوّؼیٕی ٕٔىٗ اػت تضسیك دو

 ا٘فٛصیٖٛ ٕ٘ٛد.  3ml/minتایذ تٝ آسأی ٚ تا ػشػت 

 

انفوزیون 

 وریدی

 ػٛاسض خا٘ثی : اغتـاؽ ؿؼٛس، ٞیپشتا٘ؼیٖٛ ادْ سیٛی  -

 ٔحُ تضسیك سا اص ٘ظش ػالئٓ ٘ىشٚص تافتی تٝ دلت تشسػی وٙیذ.   -
 

 توضیحات
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 ر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق ت

10 mg/2ml  Diazepam دارو 
 خٛاب آٚس –ظذ تـٙح تٙضٚ دیاصپیٙی، ظذ اظؽشاب، آساْ تخؾ 

 ٘یاتذ سلیك ٌشدد.

           mg/min 5ػشػت تضسیك : 

  mg 30ٚ دس صٛست ٘یاص ٞش دٜ دلیمٝ، حذاوثش   mg 10-5دٚص ٔتذاَٚ تاِغیٗ: 

  5mgدلیمٝ تا حذاوثش دٚص تاْ  2-5ٞش   0.02mg/kgػاِٝ :  5ساٖ یه ٔاٞٝ تا وٛدواٖ ؿیشخٛا

 1دس  mg 5تشای خٌّٛیشی اص تٛسْ، ّ٘ثیت، تحشیه ٚ تشٚػثٙٛص ٚسیذی، داسٚ سا تٝ آٞؼتٍی تضسیك وٙیذ تٝ ؼٛسی وٝ ٞش  -*

 دلیمٝ یا تیـتش تضسیك ٕ٘اییذ )تاِغیٗ( 

 دلیمٝ تضسیك وٙیذ.  3شْ سا دس ػشض تشای وٛدواٖ دٚص تش حؼة ویٌّٛ -*

 

 تزریق وریدی

 انفوزیون وریدی غیش لاتُ تضسیك تٝ صٛست ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی 
 ٔٛاسد ٔٙغ ٔصشف : ٞذ تشٚٔا : ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ 

دی، ػٛاسض خا٘ثی : ػٛاسض تٙفؼی، ػشٌیدٝ، واٞؾ فـاس خٖٛ، خٛاب آِٛدٌی، خـىی ٔخاغ دٞاٖ، تٟٛع، تشٔٛس، ظؼف ػعال٘ی، تاویىاس

 السٍ٘ٛاػپاػٓ، فّثیت دس ٔحُ تضسیك. 

 داسٚی تالیٕا٘ذٜ ٘ثایذ ٔصشف ؿٛد.  -

  Flumazenil 0.2 mg/IVآ٘تی دٚت داسٚ :  -

اػت تٙاتشایٗ آٖ سا تا ٞیچ داسٚیی  incompatibleتٛئیٗ  فٙی ٞٓ چٙیٗ تا ٚؼیٖٛ داسِٔٛاایٗ داسٚ تٝ ؿىُ تضسیمی تا تؼیاسی اص داسٚٞا ٚ  -

 اص ػت پالػتیىی ٘یض تشای تضسیك اػتفادٜ ٕ٘ٙاییذ. ٔخّٛغ ٘ىشدٜ ٚ 

 دس ٘ضدیه تشیٗ ٔحُ ٕٔىٗ تٝ ٚسیذ تضسیك وٙیذ.  PVCاٌش تضسیك ٚسیذی ٔؼتمیٓ ٕٔىٗ ٘یؼت تا اػتفادٜ اص ػت تضسیك،  -

 حیٗ تدٛیض ٚسیذی ػالیٓ حیاتی سا وٙتشَ ٕ٘اییذ.  -

 ٍٟ٘ذاسی دس دٔای اتاق    -

 

 توضیحات

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 ش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.ترای تنظیم دورا

0.5 mg/2ml  Digoxin دارو 
  SV , SAافضایؾ لذست ٚ ػشػت ا٘مثاض ٔیٛواسد، واٞؾ ػشػت ٞذایت اص خالَ ٌشٜ 

 ، فیثشیالػیٖٛ دّٞیضی، فّٛتش دّٞیضی، تا ویىاسدی پاسٚ وؼیؼٕاَ دّٞیضی CHFدسٔاٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دس 
 تشاتش حدٓ داسٚ سلیك ٕ٘ٛد.  N.S 4یا سیٍٙشالوتات  D5wیاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ ِٚی دس صٛست ٘یاص ٔی تٛاٖ تا ٘

 دلیمٝ تضسیك وٙیذ.  5ػشػت تضسیك : ؼی حذالُ 

 دس دٚصٞای ٔٙمؼٓ mg 2ٚ حذاوثش   mcg/kg 15-10دٚص ٔتذاَٚ تاِغیٗ: 

  60mcg/kg-40ػاَ :  13-2

  50mcg/kg-30٘ٛصاداٖ تشْ :  

 mcg/kg 20٘ٛصاداٖ ٘اسع: 

 

 تزریق وریدی

 غیش لاتُ تضسیك تٝ صٛست ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی 

 
 انفوزیون وریدی

  VT  , VFظشتٝ دس دلیمٝ،  63ٔٛاسد ٔٙغ ٔصشف : ٘ثط وٕتش اص 

 لثُ اص تضسیك، ٘ثط آپیىاَ سا اص ٘ظش تؼذاد، سیتٓ ٚ ویفیت وٙتشَ وٙیذ. -

 ف ؿٛد. داسٚی تالیٕا٘ذٜ ٘ثایذ ٔصش -

 ػٛاسض خا٘ثی: خٛاب آِٛدٌی، ػشٌیدٝ، آسیتٕی ٞا، ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ، تٟٛع ٚ اػتفشاؽ

٘ـت داسٚی تضسیمی تٝ داخُ تافت صیش خّذی ٔی تٛا٘ذ ػثة تحشیه ٔٛظؼی ٚ وٙذٜ ؿذٖ پٛػت ؿٛد ٚ اص ٔصشف داسٚی  -

 تالیٕا٘ذٜ خٛدداسی وٙیذ. 

 ذٖ تضسیك ٕ٘ٛد. ٔحَّٛ سلیك ؿذٜ سا تایذ تالفاصّٝ تؼذ اص آٔادٜ ؿ -

 تٛصیٝ ٕ٘ی ؿٛد ٕٞضٔاٖ تا ػایش داسٚٞا ٔخّٛغ یا تدٛیض ؿٛد.     -

 

 

 توضیحات

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.

200 mg/5ml  Dopamine دارو 
 ایٙٛ تشٚپیه تًٙ وٙٙذٜ ػشٚق آٌٛ٘یؼت آِفا ٚ تتا 

 تزریق وریدی ك فمػ تٝ صٛست ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی لاتُ تضسی
، 9/3% دس وّشیذ ػذیٓ 5تشٚص ؼ% ، دو5تشٚصؼ% ، دو9/3تشای سلیك وشدٖ دٚپأیٗ اص یىی اص ٔحَّٛ ٞای وّشیذ ػذیٓ  -

 % دس سیٍٙشالوتات ٚ سیٍٙشالوتات اػتفادٜ ٔی ؿٛد. 5تشٚص ؼ%، دو45% دس وّشیذ ػذیٓ 5تشٚصؼدو
 انفوزیون وریدی

ػاػت پغ اص  24ّیٝ ػشْ ٞای تضسیمی ػاصٌاس اػت. سلیك وشدٖ داسٚ تایذ تالفاصّٝ لثُ اص تدٛیض ا٘داْ ؿٛد. ٔحَّٛ ٕٔىٗ اػت تٝ ٔذت تا و -

سلیك ؿذٖ پایذاس تٕا٘ذ. دس صٛست تیشٜ سً٘ ؿذٖ ٔحَّٛ ٘ثایذ ٔصشف ؿٛد. ٘ـت داسٚ ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش تٝ وٙذٜ ؿذٖ پٛػت تافت ٚ ٌاٍ٘شٖ ؿٛد. 

 فٙتٛالٔیٗ ٔؼیالت ٔی تاؿذ، تا اغّة داسٚٞا ٘اػاصٌاس تٛدٜ ِزا اص ؼشیك ػٝ ساٞی تضسیك ٘ـٛد.  آ٘تی دٚت آٖ

 ، تٟٛع  HTN,VF,VTػٛاسض خا٘ثی : تاوی دیغ سیتٕی،  -ٔٛاسد ٔٙغ ٔصشف: تا وی دیغ سیتٕی -

سً٘ ٚ دٔای اٍ٘ـتاٖ دػت ٚ پاٞا سا تحت  ، فـاس خٖٛ، فـاس ٔٛیشي ٞای سیٛی، ػشػت ظشتاٖ لّة، حدٓ ادساس ٚ ECGؼی دٚسٜ ا٘فٛصیٖٛ،  -

 ٘ظش داؿتٝ تاؿیذ. 

ا تشای تضسیك اص ٚسیذٞای تضسي اػتفادٜ ٕ٘اییذ تا خؽش تیشٖٚ سیختٗ داسٚ وٕتش تاؿذ، اص ایٗ خٟت ٚسیذ حفشٜ آس٘ح، تشٚسیذٞای دػت یا ٔچ پ -

 اسخحیت داسد. 

ٔیّی  15تا  13ت ٘احیٝ آػیة دیذٜ سا تا صاص سي خاسج ؿذٜ تاؿذ دس اِٚیٗ فشخٟت پیـٍیشی اص ٘ىشٚص ٚ تخشیة تافتی دس ٔحّی وٝ دٚ پأیٗ  -

ٔیّی ٌشْ فٙتٛالٔیٗ ؿؼتـٛ دٞیذ. ایٗ ٔحَّٛ سا تا اػتفادٜ اص یه ػشً٘ صیشپٛػتی دس خای خای  13تا  5ِیتش ٔحَّٛ ٘شٔاَ ػاِیٗ حاٚی 

 ٔٙؽمٝ آػیة دیذٜ تضسیك ٕ٘اییذ. 

 ٔخّٛغ ٕ٘اییذ. دٚپأیٗ سا تا ٔحَّٛ ٞای لّیایی  -

 تٛخٝ داؿتٝ تاؿیذ دٚصٞای ٔختّف اص دٚپأیٗ اثشات ٔتفاٚتی خٛاٞٙذ داؿت، ا٘ذیىاػیٖٛ تشای تیٕاس سا دس ٘ظش تٍیشیذ.  -

 دس دٔای اتاق ٍٟ٘ذاسی وٙیذ.  -

 

 

 توضیحات

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.

250mg/20ml  Dobutamine دارو 
 ایٙٛتشٚپیه 

 غیشلاتُ اػتفادٜ تٝ صٛست تضسیك ٔؼتمیٓ ٚسیذی

 
 تزریق وریدی

%، 45% ٚ وّشیذ ػذیٓ 5تشٚصؼ% ، دو5تشٚصؼػی ػی سػا٘ذٜ ؿٛد، اص ٔحَّٛ ٞای دو 53ٚیاَ دٚتٛتأیٗ سلیك ؿٛد ٚ حدٓ آٖ حذالُ تٝ  -

% ٔی تٛاٖ تشای سلیك وشدٖ 3.9ٚ وّشیذ ػذیٓ وتات % دس سیٍٙشال5تشٚصؼٍشالوتات، دو%، سی13ٙتشٚصؼ%، دو9% ٚ ػذیٓ وّشایذ 5تشٚص ؼدو

 دٚتٛتأیٗ اػتفادٜ وشد. 

 تاؿذ.  5mg/mlغّظت ٔحَّٛ ا٘فٛصیٖٛ دٚتٛتأیٗ ٘ثایذ تیـتش اص  -

 

 انفوزیون وریدی

 تا وّیٝ ػشْ ٞا ػاصٌاس ٔی تاؿذ. 

 ٙی دسد آ٘ظی HTN,VF,VTػٛاسض خا٘ثی: تاوی آسیتٕی،  -

ػاػت دس دٔای اتاق پایذاس اػت. ٕٔىٗ اػت اوؼیذ ؿذٖ داسٚ تاػث تغییش سً٘ ٔختصش ٔحَّٛ آٔادٜ ؿذٜ ؿٛد، دس  24ٔحَّٛ تٟیٝ ؿذٜ تا  -

 ػاػت ٍ٘زؿتٝ تاؿذ، ایٗ تغییش تٝ ٔؼٙای اص دػت سفتٗ خاصیت داسٚیی ٔحَّٛ ٕ٘ی تاؿذ.  24 ٝ اص صٔاٖ آٔادٜ ؿذٖ ٔحَّٛ تیؾ اص صٛستی و

 یت تیٕاس سا دسٔاٖ وٙیذ. داسٚ ٕٔىٗ اػت غّظت پتاػیٓ ػشٔی سا واٞؾ دٞذ. ص دسٔاٖ، اختالالت آب ٚ اِىتشِٚا پیؾ -

 ٚظؼیت ظشتاٖ لّة ٚ فـاس خٖٛ سا تٝ صٛست ٔشتة تحت ٘ظش لشاس دٞیذ.  -

 ٕی تیٕاس سا دسٔاٖ ٕ٘اییذ. دسٔاٖ تا دٚتٛتأیٗ ٚظؼیت ٞیپِٛٚ پیؾ اص -

 یا یه ٚسیذ تضسي ٔحیؽی اػتفادٜ وٙیذ.ضی)ٕٞشاٜ ػٛ٘ذ( ٍٞٙاْ تضسیك اص ٚسیذ ٔشو -
 ة تاؿیذ ٍٞٙاْ تضسیك داسٚ اص ٚسیذ خاسج ؿٛد دس غیش ایٗ صٛست ٕٔىٗ اػت دس ٔحُ تضسیك اِتٟاب سٚی دٞذ. ٔشال -

 اص ٔخّٛغ وشدٖ دٚتٛتأیٗ تا ٞش داسٚی دیٍشی دس ٔحَّٛ تضسیمی خٛدداسی ؿٛد.  -

 شیة ٔی ؿٛد، آٖ سا تا تی وشتٙات ػذیٓ ٔخّٛغ ٘ىٙیذ. داسٚ دس ٔحیػ ٞای لّیایی تخ -
 ٔحُ تضسیك ٚسیذی سا خاتدا وٙیذ.خٟت خٌّٛیشی اص تشٚص فّثیت دس دفؼات ٔختّف  -

 ٍٟ٘ذاسی دس دٔای ٔحیػ -

 

 توضیحات

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.

10%   20%   50% Magnesium Sulphate دارو 
 ٔؼُٟ ٕ٘ىی، ظذ تـٙح

 % سا ٔی تٛاٖ تٝ ؿىُ سلیك ٘ـذٜ ٔصشف وشد. 13ٔحَّٛ ٞای 

  ml/min = 150 mg/min 1.5% 13ػشػت تضسیك: اص ٔحُ 
 

 تزریق وریدی

D5w =50 mg/ml    5یاgr + 1000 ml N.S  

 
انفوزیون 

 وریدی
 اػت.  ػاصٌاس N.S 0.9% , D5Wفمػ تا ػشْ ٞای  -

 ػٛاسض خا٘ثی : تّٛن وأُ لّة، والپغ ػشٚلی، فّح تٙفؼی، ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ، تؼشیك -

 ٘فغ دس دلیمٝ تاؿذ.  16دلیمٝ تایذ وٙتشَ ؿٛد. لثُ اص ٞش دٚص ػشػت تٙفغ تایذ حذٚد  15فـاس خٖٛ ٚ ٘ثط ٞش  -

 ذاٖ آٖ ٘ـا٘ٝ ٔؼٕٛٔیت تا ٔٙضیٓ اػت. لثُ اص تىشاس ٞش دٚص تضسیمی تاصتاب صا٘ٛیی تایذ ٔؼایٙٝ ؿٛد وٝ تعؼیف یا فم -

 تاؿذ ػٕذتاً دسٔاٖ ادأٝ ٕ٘ی یاتذ.  ml 100ػاػت پغ اص ٞش دٚص وٕتش اص  4اٌش تشٖٚ دٜ ادساس ؼی  -

ٔی تاؿذ )ػشػت تاالتش احؼاع  mg/min 150% سلیك ٕ٘اییذ، حذاوثش ػشػت تضسیك داسٚ 23دس صٛست ٘یاص آٖ سا تا  -

 ٕایذ(. ٘اخٛؿایٙذ ٌشٔا ایداد ٔی ٘

 ٘ات ٚسیذی دس دػتشع تاؿذ. ٛٓ ٔؼٕٛٔیت تا ٔٙیضیٓ، وّؼیٓ ٌّٛوخٟت دسٔاٖ ػالی -

 یٗ ٞؼتٙذ، تا احتیاغ اص آٖ اػتفادٜ ؿٛد. ؼدس تیٕاسا٘ی وٝ تحت دسٔاٖ تا دیٌٍٛ -

 

 

 توضیحات

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة 

8.4% , 7.5% Sodium Bicarbonate  دارو 
 آ٘تی اػیذ، ػأُ تؼادَ اِىتشِٚیتی 

 سیٛی ٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ.  -ٍٞٙاْ احیاء لّثی

 دلیمٝ  1-3ؼی  meq/kg 1دٚص ٚ ػشػت تضسیك: 
 تزریق وریدی

 اظافٝ وٙیذ.  ml D5w 500یا  N.Sتشای ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی دٚص ٔٛسد٘ظش سا تٝ 

 ػاػت  4-8ؼی  meq/kg 5-2تضسیك:  دٚص ٚ ػشػت

 تضسیك ٕ٘ٛد.  meq/hr 50٘ثایذ تیؾ اص 

 

 

انفوزیون 

 وریدی
 دس صٛست ٘ـت داسٚ تٝ تافت صیش خّذی ٘ىشٚص ؿذیذ تافتی ایداد ٔی ٌشدد ٚ تایذ تالفاصّٝ لؽغ ؿٛد. 

 ٔصشف سٚتیٗ ایٗ داسٚ دس احیاء لّثی سیٛی ٔٙؼٛخ ٌشدیذٜ اػت. 

 ػاصٌاس اػت.  KCIٚ ٕٞچٙیٗ تا  Salin 0.45% , D.S, N.S , D5Wتا ػشْ ٞای 

 ػٛاسض خا٘ثی: خٛ٘شیضی داخُ خٕدٕٝ

 تالیٕا٘ذٜ داسٚ ٘ثایذ ٔصشف ٌشدد. 
1 meq=83mg   

 

 

 توضیحات

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة 

50 mg/2ml Ranitidine  دارو 
 ظذ تشؿح اػیذ ٔؼذٜ 

50 mg/2ml + 18ml N.S =20 ml 
   mg/min 10ػشػت تضسیك: 

 تزریق وریدی

50 mg + 50ml D5W =1 mg/ml 
 دلیمٝ   33ػشػت تضسیك: ؼی 

 

 

 انفوزیون وریدی

 تضسیك ػشیغ ٕٔىٗ اػت ٔٛخة تشادیىاسی ؿٛد. 

 تا وّیٝ ٔحَّٛ ٞای ٚسیذی ػاصٌاس اػت. 

 وّیٝ ٞٓ دس فشْ خٛساوی ٚ ٞٓ دس فشْ تضسیمی ٘صف ؿٛد. دٚص داسٚ دس ٘اسػایی  -

دلیمٝ  5٘شٔاَ ػاِیٗ سیختٝ ؿٛد ٚ ؼی  cc 23سا ٘یتذیٗ دس   mg 50فشْ ٚسیذی آٖ لثُ اص اػتفادٜ تذیٗ تشتیة سلیك ؿٛد؛  -

 تضسیك ؿٛد. 

دلیمٝ  15-33ؿٛد ٚ ؼی  % سیخت5ٝػی ػی ٔحَّٛ ٘شٔاَ ػاِیٗ یا دوتشٚص  133اِی  53آٖ دس  mg 50تشای ا٘فٛصیٖٛ  -

 ا٘فٛصیٖٛ ؿٛد. 

 

 

 توضیحات

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه شود.ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة 

1 mg/ml Propranalol  دارو 
 ظذ ٞیپشتا٘ؼیٖٛ –ظذ آسیتٕی 

 1mg/ml + 9    N.S =10mlٔی تٛاٖ تٝ ؿىُ سلیك ٘ـذٜ ٔصشف ٕ٘ٛد              

  1mg/minػشػت تضسیك: حذاوثش 

 ػاػت  4ٞش  3mg-0.5دٚص تاِغیٗ : 

 دلیمٝ  13دس ٔذت  20mcg/kg/min-10دٚص وٛدواٖ: 

 تزریق وریدی

N.S =20 mcg/ml  1یا mg/ml + 50ml D5W  

 دلیمٝ   13-15: ؼی ا٘فٛصیٖٛػشػت 

 ا٘فٛصیٖٛ تٛصیٝ ٕ٘ی ٌشدد.

 

 انفوزیون وریدی
 س، خؼتٍی، خٛاب آِٛدٌی، تشادیىاسی ٚ ػشٌیدٝػٛاسض خا٘ثی: اغتـاؽ ؿؼٛ

 یا وٕتش تاؿذ اص تدٛیش داسٚ خٛدداسی وٙیذ.  90mmHgظشتٝ دس دلیمٝ ٚ یا فـاس خٖٛ ػیؼتِٛیه  63چٙاٖ چٝ ػشػت ظشتاٖ لّة وٕتش اص 

ؿٛد. پشٚپشاَِ٘ٛٛ ػالئٓ تاِیٙی  تاسیخچٝ تیٕاسی ٞای سیٛی ٟٔٓ اػت. پشٚپشاَِ٘ٛٛ حتی دس تیٕاساٖ ػادی ٔی تٛا٘ذ ػثة ا٘مثاض تشٚ٘ـیِٛی

 ٔی وٙذ. ٞیپٌّٛیؼٕی سا ػشوٛب 

 ػاػت دس دٔای اتاق پایذاس تٛدٜ ٚ تا وّیٝ ػشْ ٞا ػاصٌاس اػت.  24ٔحَّٛ تٟیٝ ؿذٜ تا 

 ٕ٘اییذ. تشٚص ٚ سیٍٙشالوتات ؼ، دوN/Sوشدٜ یا ٚاسد ٔحَّٛ ٞای تضسیمی ػاصٌاس چٖٛ تضسیك داسٚی تضسیمی سا ٔؼتمیٕاً تٝ یه ٚسیذ تضسي  -

ٔیّی ٌشْ پشٚپشاَِ٘ٛٛ سا دس ٔحَّٛ سلیك وشدٜ، ؼی  3.2تا  3.1تٛصیٝ ٕ٘ی ؿٛد. دس ٞش حاَ دس صٛست ِضْٚ ا٘فٛصیٖٛ پٛػتٝ پشٚپشاَِ٘ٛٛ  -

  دلیمٝ ا٘فٛصیٖٛ ٕ٘اییذ.  15تا  13

 

 

 

 توضیحات

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

 شود.اندیکاسیون ته کتاب ایران فارما مراجعه ترای تنظیم دوراش و سرعت تسریق تر حسة 

250 mg/5ml Phenytoin دارو 
 ظذ تـٙح، ظذ آسیتٕی

  50mg/minػشػت تضسیك: حذاوثش 

 mg/kg 20-15:  اِٚیٝدٚص 

 ػاػت  6-8ٞش  100mgدٚص ٍٟ٘ذاس٘ذٜ: 

 1mg/kg/minدٚص ٚ ػشػت تضسیك دس وٛدواٖ: 

 

 تزریق وریدی

 غیش لاتُ تضسیك تٝ صٛست ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی 

 ٔحیػ ٚ سػٛب ػشیغ آٖ تٛصیٝ ٕ٘ی ٌشدد.  PHتٝ ػّت ٚاتؼتٝ تٛدٖ حالِیت داسٚ تٝ  N.Sتٝ ٕٞشاٜ ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی ایٗ داسٚ 
 

 انفوزیون وریدی
 تش ا٘داْ ٔی ؿٛد. تتشای تٝ حذالُ سػا٘ذٖ تحشیه ٔٛظؼی ٚسیذی تٝ د٘ثاَ ٞش تضسیك داخُ ٚسیذی، تضسیك ػاِیٗ اػتشیُ دس ٕٞاٖ وا -

 یا لشٔض ٔایُ تٝ لٟٜٛ ای تغییش دٞذ.  داسٚ ٕٔىٗ اػت سً٘ ادساس سا تٝ صٛستی -

 دس صٛست ٘ـت داسٚ تٝ داخُ تافت صیش خّذی ٕٔىٗ اػت تاػث تغییشات ٘ىشٚتیه ٌشدد.  -

 تالیٕا٘ذٜ داسٚ ٘ثایذ ٔصشف ؿٛد.  -

 تٛئیٗ تٝ ٔحَّٛ دیٍشی تشای ا٘فٛصیٖٛ تٛصیٝ ٕ٘ی ؿٛد صیشا ٔی تٛاٖ اص حالِیت تاِیٙی تشخٛسداس اػت.  فٙیاظافٝ وشدٖ  -

 تٛئیٗ سا تٝ ٚػیّٝ ػش ػٛصٖ تضسي یا وا٘تش ٚسیذی آٞؼتٝ ٚ ٔؼتمیٕاً تٝ داخُ یه ٚسیذ تضسي تضسیك ٕ٘اییذ.  فٙی تش اػتتٟ -

یا سٍ٘یشالوتات ا٘داْ  NSا٘فٛصیٖٛ ٔذاْٚ ٚسیذی ٔؼٕٛالً تٛصیٝ ٕ٘ی ؿٛد اٌش چٝ تش اػاع تشخی اص ٔؽاِؼات ایٗ واس تا اػتفادٜ اص ٔحَّٛ  -

( ٚ دسػت لثُ اص تضسیك آٔادٜ ؿٛد ٚ اص یه فیّتش ٘یض 5mg/ml) ٗ ٔٛاسد ٔحَّٛ ا٘فٛصیٖٛ تایذ تا غّظت ٔٙاػةؿذٜ اػت؛ اِثتٝ دس ای

 اػتفادٜ ؿٛد. 

 

 

 توضیحات

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

200mg/ml Phenobarbital Na دارو 
 ذ تـٙح تاستیتٛسات، ظ

 ٔی تٛاٖ تٝ صٛست سلیك ٘ـذٜ تٝ واس تشد. 

 ػاػت دس یخچاَ پایذاس اػت.  24دس صٛست سلیك وشدٖ ٔحُِٛ تذػت آٔذٜ تایذ فٛساً ٔصشف ؿٛد ٚ تٝ ٔذت 

 mg/kg 20دٚص ٔتذاَٚ: حذاوثش: 

  50mg/minػشػت تضسیك: حذاوثش 

  30mg/minػشػت تضسیك اؼفاَ: حذاوثش 

 2mg/kg/minػشػت تضسیك ٘ٛصاداٖ: 

 

 تزریق وریدی

 تٝ ػّت ػذْ پایذاسی ٔحَّٛ سلیك ؿذٜ تٟتش اػت اص ٔصشف آٖ تٝ صٛست ا٘فٛصیٖٛ خٛدداسی ٕ٘ٛد. 

 ٚ سیٍٙشالوتات ػاصٌاس اػت.   D5W, N.Sٚ دس صٛست ٔصشف تٝ صٛست ا٘فٛصیٖٛ تا ٔحَّٛ ٞای 
 انفوزیون وریدی

 ٔشالة ػالئٓ تعؼیف تٙفؼی تاؿیذ. 

 تٝ داخُ تافت صیش خّذی ٕٔىٗ اػت تاػث تغییشات ٘ىشٚتیه ٌشدد ٚ تضسیك تایذ لؽغ ؿٛد.  دس صٛست ٘ـت داسٚ

 ػّٕی ٘ثاؿذ.  (IM-oral)داسٚ صٔا٘ی اػتفادٜ ٔی ؿٛد وٝ دیٍش سٚؽ ٞا  IVاص تضسیك  -

تضسیك ٕ٘اییذ ٚ دس فٙٛتاٚیتاَ، داسٚ سا تٝ صٛست ٔٙمؽغ ٚ آٞؼتٝ  IVٚ پش٘ؼیٖٛ تٙفؼی دس صٔاٖ تضسیك  overdoseخٟت خٌّٛیشی اص  -

 اػت.  IVحیٗ تضسیك ػالیٓ فیضیىی تیٕاس سا وٙتشَ ٕ٘اییذ. ؿشٚع اثش داسد ٔؼٕٛالً پٙح دلیمٝ تؼذ اص تضسیك 

 تا حذ أىاٖ، داسٚ سا دس ٚسیذٞای تضسٌتش تضسیك وٙیذ تا احتٕاَ تشٚص تشٚٔثٛص واٞؾ یاتذ.  -

ػی ػی حالَ اػتفادٜ وٙیذ؛ آٔپَٛ سا تٝ صٛست  13َٛ وٙیذ، حذالُ اص خٟت تٟیٝ ٔحَّٛ ٚسیذی، تٝ آٞؼتٍی آب اػتشیُ سا ٚاسد آٔپ -

دلیمٝ ٞٙٛص داسٚ دس آب حُ ٘ـذٜ تاؿذ یا ایٗ وٝ  5دٚسا٘ی حشوت دٞیذ تا حُ ؿذٖ آٖ ػشیؼتش ا٘داْ ؿٛد، دس صٛستی وٝ پغ اص 

 سػٛتاتی دس آٖ دیذٜ ؿٛد، اص آٖ اػتفادٜ ٘ىٙیذ. 

 33تضسیك ٘ىٙیذ. حذاوثش تا  mg/min 63ػیٖٛ تٙفؼی، آپٙٝ یا ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ ؿٛد؛ تیؾ اص ٕٔىٗ اػت ٔٙدش تٝ دپش IVتضسیك ػشیغ  -

 دلیمٝ پغ اص تٟیٝ ٔحَّٛ ٚسیذی تایذ اص آٖ اػتفادٜ ؿٛد. 

 دلیمٝ پغ اص ٔصشف داسٚ تحت ٘ظاست تاؿٙذ. 33تیٕاسا٘ی وٝ دٚص تاالیی اص داسٚٞا دسیافت ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ، تایذ تا حذالُ  -

 

 توضیحات

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

1 mg/ml ,        10mg/10ml Nitroglycerin دارو 
 ٌـاد وٙٙذٜ ػشٚق، ظذ آ٘ظیٗ 

 تزریق وریدی غیش لاتُ ٔصشف تٝ صٛست ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی 
   

 انفوزیون وریدی
٘ثاؿٙذ، تضسیك ٌشدد. ػت ٞای ٚسیذی ٔؼِٕٛی  PVCػتیىی ٚ تا اػتفادٜ اص ػتٟای ػشْ وٝ حاٚی شٚف غیش پالظ ٔحَّٛ تایذ تایذ دس -

% داسٚ سا خزب ٔی وٙٙذ. اص تضسیك ٞش ٌٛ٘ٝ داسٚی دیٍشی تا اػتفادٜ اص خػ ٚسیذی ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ تایذ خٛدداسی ٌشدد. اثش ظذ 83تا 

 ػاػت دس دٔای اتاق پایذاس اػت.  24ا٘ؼمادی ٞپاسیٗ سا خٙثی ٔی وٙذ ٚ ٔحَّٛ تٟیٝ ؿذٜ تا 

 ، ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ ٚ ػٛاسض خا٘ثی: ػشدسد، ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ ٚظؼیتی ICPٔٛاسد ٔٙغ ٔصشف: صذٔٝ تٝ ػش، افضایؾ  -

داخُ ٚسیذی حاٚی ٔمذاسی اتاَ٘ٛ صٔیٙٝ ای تٝ ػٙٛاٖ حالَ اػت ٚ تا دٚصٞای تاال ٔؼٕٛٔیت تا اتاَ٘ٛ ایداد ٔی ؿٛد. دس  TNGٔحَّٛ  -

 ٜ ػالئٓ ٔؼٕٛٔیت )اػتفشاؽ، ِتاسطی، وٛٔا، اػتـٕاْ تٛی اِىُ دس تٙفغ(، تالفاصّٝ ا٘فٛصیٖٛ سا ٔتٛلف وٙیذ. صٛست ٔـاٞذ

دس ٔیّی ِیتش تیـتش تاؿذ ٚ  µg 433سلیك ٕ٘اییذ. غّظت ٔحَّٛ ٟ٘ایی ٘ثایذ اص  %3.9% یا وٕی 5ؿىُ ٚسیذی داسٚ سا تا ٔحَّٛ لٙذی  -

  داسٚی دیٍشی سا تٝ ٔحَّٛ اظافٝ ٘ىٙیذ.

وپؼَٛ صیش صتا٘ی سا تٝ ٔحط احؼاع دسد تٝ تیٕاس تذٞیذ. الصْ اػت داسٚ تا تضاق تیٕاس خیغ ؿٛد، اص ؼشیك صیش صتاٖ تٝ تذسیح خزب  -

 تاس تىشاس وشد.  3دلیمٝ ٔی تٛاٖ آٖ سا تا حذاوثش  13ؿٛد. تیٕاس تایذ ٘ـؼتٝ تاؿذ، دس صٛستی وٝ دسد سفغ ٘ـٛد، ٞش 

 

 

 

 توضیحات

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

0.4 mg/ml Naloxone دارو 
 آ٘تاٌٛ٘یؼت ٘اسوٛتیه ٞا

 ٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ.  -

 ثا٘یٝ  23تا  15ػشػت تضسیك: ؼی  -

  mg 10دلیمٝ تا حذاوثش  2-3ٞش  mg 2-0.4تاِغیٗ :  -

  mg 10لیمٝ تا حذاوثش د 2-3ٞش  mg/kg 0.1وٛدواٖ:  -

 

 تزریق وریدی

D5W =40mcg/ml  0.4یا mg/ml + 99ml N.S             

 
 

 انفوزیون وریدی
 ػاػت دس دٔای اتاق پایذاس اػت.  24ٔحَّٛ تٟیٝ ؿذٜ تا  -

 

 ػٛاسض خا٘ثی : تٟٛع ، اػتفشاؽ، تؼشیك، تاویىاسدی، افضایؾ فـاس خٖٛ، تشٔٛس، ٞیپش ٚ٘تیالػیٖٛ 

 آٖ دس تیٕاساٖ ٔی تٛا٘ذ ػالئٕی چٖٛ : تٟٛع، اػتفشاؽ، تحشیك ٚ تاویىاسدی ایداد وٙذ.  تضسیك ػشیغ -

 تٛصیٝ ٔی ٌشدد ا٘فٛصیٖٛ داسٚ تا تشویثات حادی تی ػِٛفٙیت ... ٚ ٔحَّٛ ٞای لّیایی ٔخّٛغ ٘ـٛد.  -

 ػالیٓ حیاتی تایذ وٙتشَ ؿٛد.  -

 حُ ؿٛد.  mg/ml 334/3ی ایداد غّظت تشا DSWیا  ml 533  N/Sتا وٖٙٛ دس  mg 2ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی؛  -

 

 

 

 توضیحات

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

5 mg/ml Midazolam  دارو 
 ظذ اظؽشاب تٙضٚدیاصپیٙی، آساْ تخؾ ٚ خٛاب آٚس 

 ٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ.  -

  mg/min 2.5ػشػت تضسیك:  -
 تزریق وریدی

 انفوزیون وریدی 
 ػاصٌاس اػت.  N.S , D5Wتا ٔحَّٛ ٞای  -

 ػاَ اثثات ٘ـذٜ اػت.  18تی خؽش تٛدٖ تدٛیض داسٚ دس افشاد وٕتش اص  -

  Flumazenil 0.2 mg IVآ٘تی دٚت داسٚ:  -

افت ٔی وٙذ، ٔشالثت دلیك ػثة تعؼیف تٙفؾ ٔی ؿٛد تٙاتشایٗ دس تٕاْ افشادی وٝ ایٗ داسٚ سا تٝ صٛست ٚسیذی دسی IVتضسیك  -

 ظشٚست داسد. 

 دس تیٕاساٖ چاق ٘یٕٝ ػٕش داسٚ ؼٛال٘ی ٔی ؿٛد.  -

 ػاػت دس دٔای اتاق پایذاس اػت.  24ٔحَّٛ تٟیٝ ؿذٜ تا  -

 ػٛاسض خا٘ثی : فشأٛؿی خاؼشات ٘ضدیه، ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ ٚ السٍ٘ٛاػپاػٓ -

 ذ ٟٔیا تاؿذ اػتفادٜ ٔی ؿٛد. اص ایٗ داسٚ فمػ دس ٔشاوضی وٝ أىا٘ات الصْ تشای پایؾ لّة ٚسی -

 یُ دس دػتشع آٔادٜ تاؿذ. ٘لثُ اص تضسیك آٖ، تایذ وّیٝ تدٟیضات ٔشتٛغ تٝ احیای لّة ٚسیذ، اوؼیظٖ ٚ ٘یض فّٛٔاص -

 ٔیذاصٚالصْ فمػ تایذ تٛػػ ؿخصی وٝ دس ٔٛسد تیٟٛؿی ػٕٛٔی تثحش داسد ا٘داْ ؿٛد.  IVتضسیك  -

اػیٖٛ دس فشد ٞـیاس اػتفادٜ ٔی ؿٛد، داسٚ تایذ دس چٙذ سٚص ٔتؼذد ٚ تٝ آسأی تدٛیض ذد ػتٝ ٔٙظٛس ایدا IVدس صٛستی وٝ اص تضسیك  -

دلیمٝ  3-5ؿٛد تا اثش ٔؽّٛب حاصُ ٌشدد. تضسیك ٚسیذی ٔیذاصٚالصْ تٝ صٛست یىدا ٚ ػشیغ تٛصیٝ ٕ٘ی ؿٛد. ٔی تٛاٖ تیٗ تضسیك ٞا 

ثا٘یٝ تٝ ؼَٛ ا٘دأذ ٚ تیٗ تضسیك  23-33تّٛع ؼی  IVِمای تیٟٛؿی دلیمٝ تٝ ؼَٛ ا٘دأذ ٚ تشای ا 2فاصّٝ ٌزاؿت ٚ تضسیك حذالُ 

 دلیمٝ فاصّٝ تاؿذ.  2ٞا حذالُ 

 mg/ml 5/3سلیك ؿٛد تا غّظت  D5Wیا  N/Sتایذ تا  mg/ml 5ا٘فٛصیٖٛ پیٛػتٝ: ٔیذاصٚالصْ  -

 اؼفاَ: ٘ثایذ تٝ صٛست ٚسیذی ػشیغ تضسیك ؿٛد.  -

 

 توضیحات

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

10 mg/2ml Metoclopramide  دارو 
 ظذ اػتفشاؽ ، وِٛیٙشطیه 

 ٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ.  -

  5mg/minػشػت تضسیك:  -

  10mg/Ivتاِغیٗ:  -

  5mg-2.5ػاَ:  14-6 -

  0.1mg/kgػاَ:  6وٕتش اص  -

سلیك  N.Sػی ػی 53دس ٞش دٚص ا٘داْ ؿٛد ٘یاص تٝ سلیك وشدٖ داسد ایٗ داسٚ تٟتش اػت دس  mg 10ش اص * اٌش تضسیك ٚسیذی تا دٚص تاالت

 ؿٛد. 

 دلیمٝ تدٛیض ٌشدد.  15٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٘ذاس٘ذ ٚ ؼی حذالُ  mg 10* دٚصٞای صیش 

 تزریق وریدی

 اظافٝ وٙیذ.  50mlیا  N.Sدٚص تدٛیضی سا تٝ 

 . دلیمٝ تضسیك وٙیذ 15-33ؼی  -

 (٘ٛسػاػت پایذاس اػت )تذٖٚ حفاظت اص  24ٔحَّٛ حاصّٝ تا  -

 

 انفوزیون وریدی
 ػاصٌاس اػت.  DSW  ٚN.Sتا  -

 ػٛاسض خا٘ثی : تی لشاسی، ٘ـا٘ٝ ٞای اوؼتشاپیشأیذاَ 

 ٞؼتٙذ.  ػاػت لاتُ اػتفادٜ 48یُ آِٛٔیٙیٛٔی پٛؿیذٜ ؿذٜ تا ٘ٛس تٝ آٖ ٞا تشخٛسد ٘ىٙذ ٚ تا فٛٔحَّٛ ٞای تضسیمی تایذ تا  -

 ا دس داخُ ٔحَّٛ حاٚی ایٗ داسٚ ٔی تٛاٖ سیخت. سىُ ٙیفٔاغّة داسٚٞای تضسیمی سا تٝ خض ػفاِٛتیٗ تی وشتٙات ػذیٓ ٚ وّش -

 دلیمٝ تدٛیض ٌشدد.  1-2داسٚ تٝ صٛست آٞؼتٝ ؼی  mg 10تشای دسٔاٖ ػالیٓ ؿذیذ ٚاتؼتٝ تٝ ٌاػتش ٚ پاسصیغ دیاتثیه، دٚص  -

 دلیمٝ تدٛیض ٌشدد.  1-2ای یا آصٔایـات سادیِٛٛطی، ته دٚص تذٖٚ سلیك ؿذٖ تٝ صٛست آٞؼتٝ ؼی تشای وٕه ا٘تٛتاػیٖٛ سٚدٜ  -

 

 توضیحات

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

1%, 2% , 20% Lidocaine دارو 
 ظذ آسیتٕی، تی حغ وٙٙذ٠ ٔٛظؼی  

 ك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ. ٘یاصی تٝ سلی -

 
 تزریق وریدی

  

 انفوزیون وریدی
 ػٛاسض خا٘ثی : اؿىاَ دس تٙمغ یا تّغ، تعؼیف تٙفغ، ػٛاسض ٘ٛسٚتٛوؼیه  

 ػاصٌاس اػت.  DSWفمػ تا  -

 ػاػت ادأٝ ٔی یاتذ.  24ا٘فٛصیٖٛ داسٚ تٙذست تیؾ اص  -

فؼات تؼذ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٍ٘یشد. ٔحَّٛ تٝ ٚیاَ ٞای ِیذٚوایٗ پغ اص ٔصشف اِٚیٝ تایذ دٚس ا٘ذاختٝ ؿٛد ٚ تشای د -

 ػاػت دس دٔای اتاق پایذاس اػت.  24دػت آٔذٜ تا 

 حیٗ دسٔاٖ ٔا٘یتٛسیًٙ تیٕاس ظشٚسی اػت.  -

 ػاػت ا٘داْ ٌیشد.  5/1تضسیك ٔىشس ٘ثایذ دس فاصّٝ وٕتش اص  -

 دس صٛست ٚخٛد رسات یا تغییش سً٘ داسٚ سا دٚس تشیضیذ.  -

 

 

 

 توضیحات

 

 

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

100 mg vial Hydrocortisone  دارو 
 ظذ اِتٟاب اػتشٚئیذی 

 تا ٔحَّٛ ٔٛخٛد تٝ ٕٞشاٜ داسٚ ٚ یاَ سا حُ ٕ٘اییذ. 

 
 تزریق وریدی

  

 انفوزیون وریدی
 ؿذ وٝ ٘ثایذ دس ٘ٛصاداٖ ٔصشف ؿٛد. حالَ ٕٞشاٜ داسٚ حاٚی تٙضیُ اِىُ ٔی تا -

 تا وّیٝ ػشْ ٞا تٝ خض سیٍٙش ػاصٌاس ٔی تاؿذ.  -

 ٔحَّٛ تذػت آٔذٜ تا چٟاس ػاػت دس دٔای اتاق پایذاس اػت.  -

 ػٛاسض خا٘ثی : اختالالت آب ٚ اِىتشِٚیت، احتؼاب آب ٚ ػذیٓ، اختالالت تٙفؼی، ٞیپشوّیؼٕی

 ٚ تیـتش تدٛیض ٔی ؿٛد.  mg 533دلیمٝ تشای  13تا  mg133ثا٘یٝ تشای دٚص  33تضسیك ٚسیذی ؼی  -

 سلیك ؿٛد.  N/Sیا  D5Wدس  mg/ml1ا٘فٛصیٖٛ: ٕٔىٗ اػت تشای غّظت  -

 4ٔی تٛا٘ذ اظافٝ ٌشدد وٝ تشای  N.Sیا  ml53 D5Wتٝ  mg 3333دس تیٕاساٖ تا ٔحذٚدیت دسیافت ٔایؼات: تا  -

 ػاػت پایذاس اػت. 

 

 

 توضیحات

 

 

 

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

500U/ml Heparin دارو 
 ظذ ا٘ؼماد

  u/min 5000-1000٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ. ػشػت تضسیك: 

دٚص داسٚ دس  u/hr 1000تا حذاوثش ٔمذاس  u/kg/hr 12ٚ ػپغ ا٘فٛصیٖٛ داسٚ  u 4000تا حذاوثش ٔمذاس  u/kg 60دٚص داسٚ: 

  u/kg/hr 20-10ٚ ػپغ  50u/kgاؼفاَ : اِٚیٝ 

 تزریق وریدی

 انفوزیون وریدی 

 ٚیاَ ٞای حاٚی تٙضیُ اِىُ ٘ثایذ دس ٘ٛصاداٖ ٔصشف ؿٛد.  -

 ٚاحذ ٞپاسیٗ سا خٙثی ٔی وٙذ.  133آ٘تاٌٛ٘یؼت ٞپاسیٗ، پشٚتأیٗ ٔی تاؿذ وٝ ٞش ٔیّی ٌشْ اص آٖ  -

( پالوت وٕتش اص صذ ٞضاس دس ٔیّی ِیتش، ػٛاسض DICدٞٙذٜ، ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ، تشٚٔثٛػیتٛپٙی، آ٘ٛسیؼٓ، خٛ٘شیضی )تٝ خض خٛ٘شیضی  CVAٔٛاسد ٔٙغ ٔصشف:  -

 خا٘ثی: خٛ٘شیضی، آِشطی، خاسؽ، تشٚٔثٛػیتٛپٙی. 

 ػاػت دس دٔای اتاق پایذاس ٔی تاؿذ.  24ٔحَّٛ تٟیٝ ؿذٜ تا  -

  1 دوز                                     تجویزدفعات                                   روش تجویز

   3ٚاحذ 13333ػاػت                        4-6ٔٙمؽغ                        دٚص اِٚیٝ ٞش  یذیتضسیك ٚس

  3ٚاحذ 5333 -13333                                                                                                    

 ٚاحذ دس یه ِیتش ٘شٔاَ ػاِیٗ 23333 – 43333ا٘فٛصیٖٛ ٚسیذی                            ٔذاْٚ                                              

 ػاػت ا٘فٛصیٖٛ ؿٛد یا ایٗ وٝ  24 ؼی حُ ؿذٜ ٚ                                                                                                   

  2ٚاحذ دس ػاػت ا٘فٛصیٖٛ ٌشدد.  1333ٔؼادَ                                                                                                     
 Kg 68تشای یه فشد  -1

 دٚص تضسیك ٔی ؿٛد.  loadingػٙٛاٖ تٝ  IV٘یض  iv/kg 73-35ٚاحذ یا  5333ٔؼٕٛالً اص تضسیك اِٚیٗ دٚص،  -2

 ػی ػی ٘شٔاَ ػاِیٗ اػتفادٜ وٙیذ.   53-133اص ٔحَّٛ سلیك ٘ـذٜ یا ٔحَّٛ سلیك ؿذٜ دس 

 

 توضیحات

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

5mg/ml Haloperidol  Lactate دارو 
 ظذ ػایىٛص

 تزریق وریدی اصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ. ٘ی
  

 انفوزیون وریدی
تایذ تٝ ؿىُ ػعال٘ی ٔصشف ٕ٘ٛد. تٟتش  Decanoateتٝ صٛست ٚسیذی لاتُ تضسیك تٛدٜ ٚ ٘ٛع  Lactateفمػ ٘ٛع  -

 سٚص دس دٔای اتاق پایذاس ٔی تاؿذ.  38اػت تٝ ؿىُ ػعال٘ی تضسیك ؿٛد. ٔحَّٛ تٟیٝ ؿذٜ تا 

 اٖ تضسیك ٚ تا یه ػاػت پغ اص آٖ دس ٚظؼیت خٛاتیذٜ تاؿذ. تیٕاس تایذ دس صٔ -

ٚ آسیتٕی ٔٛ٘یتٛس  QTتشای ٔـخص تٛدٖ  ENGتدٛیض ؿذ. تایذ  IV* ٞشٌض تٝ ؿىُ ٚسیذی تدٛیض ٍ٘شدد ٚ اٌش 

 ٌشدد.

 ػٛاسض خا٘ثی: دیؼىیٙضی دیشسع، ػٙذسْ ٘ٛسِٚپتیه تذخیٓ، السٍ٘ٛاػپاػٓ، تعؼیف تٙفغ، خـىی دٞاٖ، 

 ٔصشف: اختالالت تـٙدی، تیٕاساٖ ػإِٙذٔٛاسد ٔٙغ 

 

 

 

 توضیحات

 

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

20mg/2ml, 40mg/4ml Furosemide دارو 
 دیٛستیه، ظذ ٞیپشتا٘ؼیٖٛ

 ٘یاصی تٝ سلیك وشدٖ ٕ٘ی تاؿذ.

 
 تزریق وریدی 

  ست تضسیك ٚسیذی اػتفادٜ ٌشدد. تٟتش اػت تٝ صٛ

 انفوزیون وریدی
 ٔحَّٛ ٞای صسد سً٘ ٘ثایذ ٔصشف ؿٛ٘ذ.  -

 تا وّیٝ ػشْ ٞای تضسیمی ػاصٌاس اػت. -

 ػٛاسض خا٘ثی: ػٕیت ٌٛؽ، ٞیپٛوإِی، ٞیپٛتا٘ؼیٖٛ، دٞیذساتاػٖٛ -

 داسٚی تالیٕا٘ذٜ تایذ دٚس سیختٝ ؿٛد.  -

 سلیك ٌشدد.  mg/ml 1غّظت  ا٘فٛصیٖٛ : دس ػشْ ٞای روش ؿذٜ تشای ایداد ٚ -

  N/Sدلیمٝ ؼَٛ تىـذ، ٔی تٛاٖ آٖ سا تا ٔحَّٛ ٞای تضسیمی لٙذی،  1-2تضسیك ٚسیذی ٔؼتمیٓ فٛسصٔایذ الصْ اػت  -

 تاؿذ )ا٘فٛصیٖٛ دٚصٞای تاال( mg/min  4سیٍٙشالوتات ٘یض سلیك وشد. ػشػت ا٘فٛصیٖٛ ٘ثایذ تیـتش اص          
 

دلیمٝ ا٘فٛصیٖٛ  13٘ثاؿذ ٚ ؼی  1mg/kg/2min: تا ػشْ ٞای ٞٓ حدٓ سلیك  ٌشددٚ ػشػت تیـتش اص ػاِٝ ٚ خٛا٘تش( 17وٛدواٖ ) -

 ٌشدد. 

 دلیمٝ تدٛیض ٌشدد.  1-2حذالُ دس  1mg/kgػاِٝ ٚ خٛا٘تش(: ٕٔىٗ اػت تذٖٚ سلیك ػاصی تا ػشػت  17وٛدواٖ ) -

 

 

 

 توضیحات

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

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

1mg/ml Epinephrine دارو 
 آٌٛ٘یؼت آِفا ٚ تتا، آدس٘شطیه، ٌـاد وٙٙذ٠ تشٚ٘ـٟا 

1mg/1ml + 9ml N.S = 0.1 mg/ml   
 دلیمٝ تضسیك ٔی ٌشدد.  1ٔحَّٛ سلیك ؿذٜ ؼی 

 تزریق وریدی

1mg/1ml + 99ml D5w = 1000ml, 1ml = 10 mcg  
 mcg/min 10 -1ػشػت ا٘فٛصیٖٛ : 

 

 انفوزیون وریدی
 دس صٛست تغییش سً٘ ٘ثایذ ٔصشف ؿٛد.  -

 ػٛاسض خا٘ثی: ػصثی ؿذٖ، سػـٝ، تپؾ لّة  -

 تا وّیٝ ػشْ ٞای تضسیمی ػاصٌاس ٔی تاؿذ. -

 تا آٔیٙٛفیّیٗ ٚ ػذیٓ تیىشتٙات ٘اػاصٌاس ٔی تاؿذ.  -

 ٔحَّٛ ٞای تغییش سً٘ دادٜ ٘ثایذ ٔصشف ؿٛد.  -

 شف ؿٛد. تالیٕا٘ذٜ داسٚ ٘ثایذ ٔص -

 ٔحَّٛ آٔادٜ ؿذٜ سا دس ظشٚف تیشٜ ٍٟ٘ذاسی وٙیذ ٚ پیؾ اص اػتفادٜ حشوت ٘ذٞیذ.  -

 دسػت لثُ اص تضسیك ٔحَّٛ سا تٟیٝ وٙیذ.  -

 % افضایؾ یافت تٝ پضؿه اؼالع دٞیذ. 23دس صٛستی وٝ ػشػت ٘ثط  -

 

 

 

 توضیحات

 

 

 



 

 تيیو کننده : دکتر زىرا مشکل گشا

 

  


