
 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كودكان
 

 

   

 

 راهنماي دارويي 
 

 

 

 

 

 

 پيشگفتار

انفعال در سطح مولكولي عمل بدن          هر نوع مولكول كوچكي كه پس از ورود به بدن با فعل و    

ت تشخيص، درماان،  شود كه جه را تغيير دهد، دارو نام دارد و بطور خالصه دارو به مواردي اطالق مي

 رود.   بهبودي، تسكين و يا پيشگيري از يك بيماري يا شرايط غيرطبيعي بكار مي

از آنجا كه اغلب اثربخشي يك دارو بستگي به شكل دارو و راه مصار  آن دارد، بااابراين در ايان       

تباط با برخاي  زمياه يك پرستار بايد اطالعات كافي داشته باشد، لذا اين كتابچه توصيفي مختصر در ار

كردن  هاي كودكان مبتاي برنام دارو، نام حالل، ميزان رقيق از بخش   داروهاي مورد استفاده در هر يك 

 باشد. دارو، طريقه نگهداري و انبار و احتياطات الزم جهت هر دارو مي

هاي اميد است اين مجموعه كمك هرچاد ناچيز، جهت دسترسي سريعتر به اطالعات الزم راجع به دارو

 عاوان شده باشد.  
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 مقدمه

 

پرستاران به عاوان عضوي از تيم بهداشتي كه مستقيماً مسئوليت دادن دارو به كودكان را برعهده دارناد  

آوردن اشاتباهات عملاي    بايستي آگاهيهاي الزم را درباره تمام ابعاد داروشااسي داشته باشاد تا از پيش

 اد.جلوگيري نماي نيدر فراياد دارو درما

 

ن در ماورد مصار    انظر آنان در امر دادن دارو و آموزش الزم به بيماار  توجه داشتن پرستاران و دقت

كاد. عدم آگاهي كافي و جاامع   داروها در مازل به استفاده صحيح دارو در بيمارستان و خانه كمك مي

وميت و احتماالً خطر تواند ماجر به بروز حوادث ناگواري شود كه مسم پرستاران درباره داروشااسي مي

 جاني براي كودكان را به همراه داشته باشد.  

 

در  وچاين به مراحل مختلف رشد و تكامل كودك بايد توجاه كارد   باابراين در داروشااسي كودكان هم

چاين راههاي مصار  دارو در كودكاان    محاسبه مقادير دارو در كودكان دقت كافي ضروري است. هم

 .  ي باشدمتفاوت مدر ساين مختلف 
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 راههاي دادن دارو:

 پيش از دادن دارو به كودك، پرسشهاي زير را از خود داشته باشيد:

 متابوليزه خواهد شد؟ -دارو چگونه جذب

بيماري كودك چگونه است، وضعيت تكاملي كودك از نظار جاذب، متابوليسام و دفاع ادرار چطاور      

 باشد؟ مي

دهيد از نظر اساتفاده ياا دفاع     د كه ممكن است با دارويي كه شما ميگير آيا كودك داروي ديگري مي

 تداخل داشته باشد؟

 دارو را به چه مقدار بايد بگيرد؟

و رفتاار   الكتروليتهاا وضعيت   نبض، درجه حرارت و تعداد تافس، فشارخون، وضعيت و رنگ پوست،

 كودك چقدر و چگونه است؟ )در پرونده ثبت شود(

 يد به نكات زير توجه داشت:    پس از دادن دارو با

 . )در پرونده ثبت شود(هساعت، راه دادن، مقدار و محل )تزريق( كه در موقع دادن دارو استفاده شد

هاي جسماني ماناد تغيير در وضعيت، عدم وجود تغييرات مورد انتظار، اثارات جاانبي ياا اثارات      يافته

 آيد )ثبت در پرونده( غيرعادي دارو كه بوجود مي

 گيري سطح سرمي آن در خون.   صورت نياز جهت تعيين اثردرماني دارو،  اندازهدر 

 چگونگي تسخير درمان در همكاري با ساير كاركاان بهداشتي.

 

 هاي تكاملي: جنبه

I-   تكامل كودكان 

 كودكانالف: نكات مهم در تكامل 

 ي دارد.  تدابيري كه در دارو دادن بايد بكار برده شود به تكامل رواني كودك بستگ

تعيين تكامل شااختي كودكان در درك علت مصر  دارو موثر است و بررسي هوش و درايت كاودك  

 ريزي تكامل و آموزش مؤثر به وي حائز اهميت است.   در برنامه

 هاي رشد كودكان با تجربيات آنان از مصر  دارو ارتباط دارد.   ويژگي

II- دنهاي ارتباطي با كودكان پيرامون دارو دا روش 

 الف: رسم كردن

باره بدن و اثارات دارو بار روي آن اساتفاده    ركردن يك انسان براي آموزش د تواند از رسم  پرستار مي

 كاد.
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 سازي ب: داستان

تواند با بيان يك داستان آگاهيهاي الزم را به كاودك بدهاد. ايان روش باويژه در كودكاان       پرستار مي

 دبستاني كاربرد دارد.   پيش

 بازي سبابهاي ا ج: جعبه

خواهاد تجربياتي را در زمياه دارو دادن در كودكان ايجااد كاااد باياد بتوانااد      مراقبين بهداشتي كه مي

 بازي را در اختيار كودكان قرار دهاد. ها يا چمدانهاي كوچك اسباب جعبه

 د: عروسكها

تقدناد شاااخت   روند كودكاان مع  عروسكها ابزار موثر ديگري هستاد كه جهت ارائه اطالعات بكار مي

 دهاد موثر است.   گوياد و روي اشكال توضيح مي عروسك در بخاطرسپردن آْنچه كه بزرگترها مي

 ه: موسيقي

بويژه پس از انجاام ياك اقادام دردنااك در     نمايد.تاثير موسيقي ممكن است موسيقي كودكان را آرام 

   اثبات شده است.دبستاني  شيرخوار. و يا هاگام خواب در كودك و پيش

 و: صحبت كردن

دارناد   آنها دوسات  توضيح دادن در مورد داروست. -روش ودكان سن مدرسه و نوجوانان بهتريندر ك

كه شرايط مشابهي دارند مالقات كااد. وقتي توضيحات قابل فهم باشد بازخورد  كه كودكان ديگري را

 .مااسب خواهد بودآن 

 ز: وسايل سمعي و بصري

 كها و لغات كليدي جهت آموزش به كودكان موثر است.  وسايل سمعي و بصري ماناد عروس

تعدادي نوار ويدئويي براي كودكان در ساين مختلف در دسترس است كه اطالعاات الزم را در ماورد   

 دهد. در اختيار قرار مي را هاي خاص سالمتي موقعيت

 

 هاي دارو دادن: روش

 چارچوب اطالعات، دادن دارو در كودكان -الف

ريزي دقيق نياز دارد تا از صدمات جسمي و رواناي ناشاي    در كودكان به دقت و برنامهدارو دادن  -ب

 از آن جلوگيري شود.

وضعيت بيمااري مساائلي اسات كاه در دارو دادن      هاي فيزيولوژي رشد و تكامل،  توجه به تفاوت -1

 كودكان بايد توجه شود.

 بدن كودك توجه شود. هاي قانوني دارو و اثر دارو روي چاين بايد به جابه هم -2
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 روش درست دست شستن قبل از آماده كردن و دادن دارو به كودك بايد هميشه اعمال شود. -3

 است.   ضروريشااخت دقيق دارو، مقدار و كودكي كه بايد دارو را مصر  كااد  -4

هميشه مقدار دارو جهت حصول اطمياان بايد كاترل شاود. پرساتاران هار داروياي را بار چساب        -ج

 زناد تا امكان اشتباه كمتر شود.   يم

    در بيمارستان دستباد تشخيص هويت در شااخت درست كودك كمك كااده است.   -د

 

 وضعيت كودك هنگام دارو دادن

 

 .نكته مهم در وضعيت دارو دادن به كودك، پيشگيري از آسپيراسايون دارو در مجااري تافساي اسات    

هيچ وجه نخوابد و دارو بايد با مقادير كام داده شاود تاا    كودك بايد در وضعيت نشسته قرار گيرد و ب

 خفگي پيش نيايد.

 

 

   نوزادان نارس: -الف
تاوان از   داروهاي خوراكي را مي هارفلكس مكيدن بررسي شود و در صورت ضعيف بودن اين رفلكس

ر گرفتن باياد  طريق لوله معده يا گاستروستومي داد. قبل از دادن دارو لوله را ازنظر بازبودن و محل قرا

، دارو را وارد معده نوزاد نموده و در صورتيكه دارو خاوراكي داده شاد و مراقبات    سپسكاترل كرد. 

 آيد. الزم در مورد پيشگيري از آسپيراسيون بعمل 

 

  شيرخواران: -ب
درجه قرار دارد نگهداشته شود و در صورت  44شيرخواران بايد كامالً راحت در حاليكه سر در زاويه 

 م حركات دست و پاي آنها بايد محدود گردد.  لزو

 شايرخواران  بايد با قطره چكان يا سرنگ بدون سرسوزن داد. چون در اين سان  رادر شيرخواران دارو

كااد باابراين مشكلي از نظر خوردن دارو ندارند. سر وپشات شايرخوار    خوب حس نمي ها را هاوز مزه

 شود. بايد حمايت

 

 در نوپايان   -ج
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وپايان با دارو خوردن بستگي به تجربيات مثبت يا مافي گذشته دارد. اگر مثبت باشاد تكامال   برخورد ن

اگر عادت به استفاده دارو باا فاجاان و قاشاق دارد    .كودك نو پاباره طبيعي خواهد بود  كودك در اين 

رو را باه  دارد باياد دا  بايد از همين روشها استفاده شود. اگر كودك خودش قاشق يا فاجان را نگه ماي 

   ه ومراقب اسپيراسيون باشيد.مقدار كم داخل فاجان يا قاشق در اختيار وي قرار داد

 

 قبل از مدرسه -د

بسياري از كودكان قبل از مدرسه معموالً در داروخوردن مشكلي ندارند اگر مشكلي در اين باره وجود 

در كودكاان قبال از مدرساه در    داده شود استفاده از باازي   كودكداشته باشد بايد توضيح الزم براي 

 كاهش ترس آنها موثر است.

 

 سن مدرسه: -ه

خورند. گاهي دردارو دادن ممكن است تأخير ايجاد شود كاه باا كام     اين گروه ساي دارو را خوب مي

 كردن مقدار اين مشكل در زمانهاي محدود قابل حل است. 

 

 

 كنند: كودكاني كه از خوردن دارو اجتناب مي -و

ا ه كاد در اين مورد تجرباه مافاي داشاته كاه با      كه در هر ساي از خوردن دارو امتااع ميكودكي  -1

را از باين بارد و ساپس همكااري او را     كودك است بايد ابتدا تجربه مافي شده  وارد لطمه او استقالل

جلب نمود. دخالت والدين يا فرد ديگري كه مورد عالقه كودك است در دارودادن باه كاودك ماؤثر    

 است.

ريزد. بهترين راه براي رفع اين مشكل استفاده از سارنگ و ريخاتن    گاهي كودك دارو را بيرون مي -2

دارو روي زبان كودك است. اگر كودك از بلعيدن امتااع نماود بادون صادمه باه كاودك باه شايوه        

شود. اگار  شيرخوارگي بايد عمل نمود. اگر كودك تمام دارو را بيرون بدهد بايد فوراً دوباره دارو داده 

 دارو بيرون ريخت  دارو تكرار شود. از نصفبيشتر

 

 تدابير ويژه: -د
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كودكي كه به علت استفراغ قادر به خوردن دارو نيست بايد دقيقاً مورد ارزيابي قرارگيارد. اگار الزم    1

است كه دارو از راه غيرخوراكي داده شود بايد جهت انتخاب روش مااسب ارزياابي مجادد صاورت    

كاد. براي مثال  شود فرق مي عضالني يا وريدي( مقدار دارو نسبت به روشي كه داده مي -ديگيرد )مقع

شود چرا كه داروي وريدي مساتقيماً در   مقدار داروي خوراكي بيشتر از مقدار داروي وريدي تعيين مي

 پس در موقع تعويض راه دارو مقدار دارو نيز بايد تغيير كاد.  .شود سرم خون وارد مي

خورد بايد از نظر استفراغ يا ارتبااط   ر كودك به دليل داشتن بيماري مزمن هر روز دارويي را مياگ -2

تاوان   كاد ماي  خوردن دارو با ناشتابودن ارزيابي شود. اگر كودكي هر روز ويتامين يا ملين دريافت مي

ضد تشاج در ساعت بدون نگراني از ايجاد عوارض جانبي دارو را قطع كرد. داروهاي قلبي و  44-24

 ساعت، بهتر است از راه ديگري داده شود.  12صورت ناشتابودن بيش از 

 

 دارو دادن از راه مقعد:

كااده  و تحريك ي دارددارو دادن از راه مقعد چادان معمول نيست چرا كه از راه كولون حذب مختصر

 د دارد.  كااد كاربر است.  فقط در مورد بيماران ناشتا و يا آنهايي كه استفراغ مي

در رابطه با شيافها، خردكردن يا نصف كردن شيا  مشكل است چرا كه مشخص نيسات كاه كاودك    

هاا   مقدار الزم دارو را گرفته است يا خير، باابراين بهتر است فقط طبق دستور كارخانه سازنده از شيا 

 استفاده شود.

ساال از   3و بااالي   كودكاان  براي فروبردن شيا  در مقعد شيرخواران و نوپايان، از انگشت كوچاك 

 توان استفاده كرد.  انگشت سبابه مي

 كودكان ضروري است. حركات هاگام گذاشتن شيا  محدودكردن

 گذاري شود. ، و شيا  جايههاگام گذاشتن شيا ، كودك را به حالت دمر يا سجده قرار داد

شاود   ر داد. به كودك توصيه ميرا به داخل فشا شيا  را بايد به آرامي داخل مقعد قرار داد، و سپس آن

با دهان باز انجام دهد. و سپس فشردن باسن براي چاد دقيقاه ضاروري    سريعكه تافس عميق يا تافس 

 است.  

 بايد ثبت شود.   آن خارج شدن شيا  و ساعت گذاردن

حجم زياد مايعاات و عادم تعاادل     -شيرخوارگي در ساين در كودكان بويژه   دارو دادن بوسيله تاقيه،

 . باابراين روش و مقدار مايعات تاقيه بايد دقيقاً مورد ارزيابي قرار گيرد.را بدنبال داردالكتروليت 
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 داروهاي چشمي 

جهت پيشگيري از ورود آلودگي باه   بايد مصر  شود رعايت نكات استريلوقتي دارويي از راه چشم 

كاري داروي چشامي خاودداري   از دسات  بايدچشم بسيار مهم است. براي پيشگيري از آلودگي كودك 

 كاد. اگر دارو آلوده شد از مصر  آن بايد اجتااب نمود.

همكاري كودك، جاذباه زماين، بهام زدن     .شاملعواملي كه در جذب دارو از راه چشم دخالت دارند

 باشد.   ها مي چشم و بستن مژه

ر به طر  عقاب در  است. قرار دادن كامل س مشابه وضعيت كودك هاگام ريختن قطره يا پماد چشمي 

و جاذبه زمين  گرديدهتر از تاه  آغوش بزرگترها يا قرار دادن بالش زير شانه باعث قرار گرفتن سر پايين

 كاد.  به تماس دارو يا قرنيه كمك مي

قرنياه   باا محدودكردن دستهاي كودك ضروري است. و پايين كشيدن پلك پايين به عدم تمااس دارو  

 كاد.  كمك مي

داشته و به آرامي چشم را بسته تا حداكثر تمااس دارو باا    دقيقه كودك را نگه 1-3ارو پس از ريختن د

چشاااااااااااااااااااااام برقاااااااااااااااااااااارار شااااااااااااااااااااااود.   

 

 

 ريختن دارو در گوش
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 كودك را به طر  گوش سالم خوابانيده تا گوش مبتال در جلوي ديد باشد.  

گاوش را پااك    توان داخل آب ولرم مي با )اگر موم داخل گوش است ابتدا مومها به آرامي خارج شود

 (كرد.

 و سال ساختمان مجاري گوش غضروفي و مستقيم است براي بازكردن كانال گاوش  3در كودكان زير 

 كشيم. الله گوش را به طر  پايين وعقب مي ريختن قطره،

ريخاتن   هاگاام باشاد كاه    سال كانال گوش استخواني شده و زاويه آن مافرجه مي 3در كودكان باالي 

 كشيم.مي ا به طر  باال و عقب دارو داخل گوش آن ر

گاوش   واردبالفاصله پس از ريختن قطره قسمت جلوي گوش را به آرامي ماساژ داده تا قطاره كاامالً   

شاااااود. و كاااااودك باااااراي چااااااد دقيقاااااه باااااه هماااااان جهااااات بخواباااااد.  

 

 

 ريختن دارو داخل بيني

ريازد باه    ن و حلق ماي ريختن دارو داخل بياي بايد بهداشتي انجام شود. ترشحات بياي به پشت دها -

 كاد. همين دليل اشكاالتي در تافس، حساسيت و ديد ايجاد مي

قارار   ي شاما كامالً به عقاب بارده و روي زاناو   راكودكان كوچكتر را در بغل محدود كرده سر آنها  -

 گيرد. مي

 هاي وي قرار گرفته عقب نگه داشت. بالشي كه زير شانه توسطتوان  هاي بزرگتر را مي سر بچه -
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تافسي بيااي  به ماظور تمييز شدن  مجاري در شيرخواراني كه مشكالت تافسي دارند قبل از تغذيه و  -

 دهاد.   را با نرمال سالين شستشو مي

 

 دارو دادن به روش تزريقي

هاي جسمي و رواني بايد نحوه انجام كار و دليل آن باراي كاودك توضايح     جهت كاهش آسيب -الف

 داده شود.  

از چشم كودك آماده شود تا از اضطراب ناشي از ديدن سوزن پيشگيري شود. اگار در  بايد سرنگ دور 

يك زمان طوالني سوزن در معرض ديد كودك قرار داشته باشد به شدت كودك را تحات تاأثير قارار    

 دهاد بيش از تزريق سوزن را نبيااد. و اغلب كودكان ترجيح مي .دهد مي

 كاهد.   تزريق در كودك ميبازي با سوزن و سرنگ از ترس ناشي از 

اگر چاد ساعت قبل از تزريق يا بعد از آن و ترجيحاً هاگام تزريق بازي انجام شاود بهتارين نتيجاه را    

 خواهد داشت.  

مهم است كه كودك را براساس مرحله رشد و تكاملي خاص خود كمك كرده تاا بهتارين واكااش از    

 وي مشاهده شود.  

 قرقيق كردن داروهاي قابل تزري -ب

 طبق توصيه كارخانه سازنده مقدار و نوع محلول مورد استفاده قرار گيرد. -1

كايم مقدار آن بسيار كم است و دقت بيشتري  وقتي دارويي را براي نوزاد رسيده يا نارس استفاده مي -

 تواناد مقدار رقيق كردن را مشخص كااد.   مورد نياز است. داروسازان مي

 نيز بايد طبق دستور كارخانه باشد. نگهداري داروهاي تزريقي -2

 بايد داروهاي تزريقي فقط در يخچال مخصوص داروها نگهداري شود.  -3

نسبت حل كردن و نام فارد حال كاااده     -داروهاي تزريقي بايد از نظر ساعت و تاريخ حل كردن -4

دارو نياز باياد    ( بايد قيد شود و زمان انقضااي مقطربرچسب زده شود نوع حالل )نرمال سالين، يا آب 

 قبل از مصر  كاترل شود. 

محاسبه مقدار دارو توسط پرستار بايد كاترل شود تا صحت محاسبه و عدم اشاتباه ماورد اطميااان     -4

 قرارگيرد.

شود كه هميشه محل تزرياق هام    پس از انجام تزريق، گزارش آن طبق مقررات بيمارستان ثبت مي -6

   بايد ذكر گردد. و اين يك قانون است.

 تزريق زيرجلدي -ج
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شود.  تزريق زيرجلدي در چربي زيرجلد بدن كودك و در قسمتهاي متفاوت با بزرگساالن انجام مي -1

هااايي اساات كااه ارجحياات دارد.     جلااوي ساااعد، باساان، باااالي بازوهااا و شااكم  محاال     

 
شود. باويژه  توان در محل مربوطه بلاد كرد تا از تزريق در عضله جلوگيري  هاي زيرجلد را مي اليه -2

در كودكان الغر كه نسج زيرجلدي بسيار كمي دارند كمك كااده است. محدودكردن كودك ضاروري  

 است.  

 تزريق داخل عضله -د

انجام تزريق عضالني در كودكان به دانستن آناتومي و فيزيولاوژي محال مربوطاه و محادودكردن      -1

   كودك نياز دارد.

قاوام  و    ماناد اندازه عضله، يايد بدقت بررسي شود عواملحجم كلي مايع در هر تزريق عضالني ب -2

 سن كودك و تكامل وي را بايد در نظر گرفت. 
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 راهنماي حداكثر مقدار محلول قابل تزريق در نسج عضالني

 3-6 سالگي 4/1-3 سالگي 0-4/1 گروه عضله

 سالگي

14-6 

 سالگي

سالگي به  14

 باال

 شود توصيه نمي شود توصيه نمي دلتوئيد

در صااورت ضاارورت 

cc4/0 

cc4/0 cc4/0 cc1 

 شود توصيه نمي شود توصيه نمي گلونئوس ماكزيموس

در صااورت ضاارورت 

cc4/0 

cc4/1 cc4/0-2 cc4/2-2 

 شود توصيه نمي شود توصيه نمي نتر و گلوتئال  و

در صااورت ضاارورت 

cc4/0 

cc4/1 cc2-4/1 cc4/2-2 

 cc1-4/0 cc1 cc4/1 cc2-4/1 cc4/2-2 س لتراليسوواست
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ميزان چربي زيرجلد محل تزريق بررسي شود سرسوزن مااسب از نظر طول باراي عضاله انتخااب     -3

 باااراي كودكاااان مااساااب اسااات.  20-21-22هااااي  و در انااادازه ccm4-4/2شاااود و سرساااوزنهاي 

 
بطور طبيعي تا هاگامي كه كودك راه نيفتاده است يعااي حاداقل تاا ياك ساالگي، تاوده عضاله         -4

براي تزريق مااسب نيست. و ضمااً عصب سياتيك بزرگ است و از وسط سارين   ماكزيموس سگلوتئو

 كاد. كودك عبور مي

سالگي بيشتر اسات و   3 زيرس لتراليس ترجيح دارد چرا كه توده عضالني آْن تا سن وعضله و است -4

ركازي( ران  م 3/1كااد اين محل در قسمت خارجي وسطي ) اعصاب يا عروق اصلي از آنجا عبور نمي

درجاه و مساتقيم باه     00ون گرفتن بايد عضله را كامالً بلاد كرد سرسوزن با زاوياه  گقرار دارد با نيش

  شود. طر  زانو وارد عضله مي

سالگي كه كودك مدتي است راه افتاده است،  3ئال عروق و عصب ندارد. باالي تلوگقسمت ونترو -6

كاااد تاا    لو خوابانيده و پاي بااليي را روي زانو خام ماي  باشد. كودك را به په اين محل بهترين جا مي
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گذارناد و ساپس انگشاتان     عضله شل شود. تروكاتتر بزرگ را پيدا كرده و پاشاه دست را روي آن مي

دست را به طر  باال قرار داده بطوريكه انگشت سبابه روي ماحاي فوقاني جلوي ايلياك قرار گرفتاه و  

تاوان   باشد. در ايان مثلاث ماي    Vگذارده به شكلي كه ماناد حر   ايلياك كرست انگشت مياني روي

 تزرياااااااااااااااااااااااااااااااااق را انجاااااااااااااااااااااااااااااااااام داد.

 
گيرد براي  سال به علت توده كم آن به ندرت مورد استفاده قرار مي 4-4عضله دلتوئيد در كودكان  -7

د تا باه  سال به باال هم قابل استفاده است. و ماطقه بايد به دقت شااسايي شو 4/1واكسيااسيون كودكان 
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 اعصاااااااااااااااااااااب آساااااااااااااااااااايب وارد نشااااااااااااااااااااود.  

 
خورند و براي اطمياان قسامت پاايين سارنگ را باياد      مي  چون كودكان هاگام تزريق اغلب تكان -4

كم نگه داشت و سپس آسپيره كرده سوزن دوم هم بايد در دسترس باشد تا در صورت آلوده شادن  حم

 سرسوزن اول مورد استفاده قرار گيرد.  

 هت آرامش كودك ابتدا او را آرام نموده و سپس تزريق را انجام دهيد.  در هاگام تزريق ج -0

به يكديگر در پرت كردن  پادادن يك وسيله سرگرمي به كودك يا شمارش اعداد و يا رساندن انگشتان 

حواس موثر است. تقاضاي كمك از كودك متااسب با سان او، موجاب كااهش تارس وي و جلاب      

 شود.   همكاري او مي

هاي تزريق عضالني موجب آسايب   ات مكرر، مقدار زياد دارو و يا حجم زياد دارو در محلتزريق -10

   شود. و آتروفي عضله مي
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خم نشدن يا نشكستن ساوزن  و درست  نامحدودكردن كودكان موجب پيشگيري از تزريق در محل  -ه

 شود. مي

گتار باشاد در موقاع    ماه توسط يك نفر آسان است ولي اگر كاودك بزر  6محدود كردن كودك زير  -

تزرياااااااااااق باياااااااااااد دو نفااااااااااار او را محااااااااااادود كاااااااااااااد. 

 
 تزريق وريدي   -و

 بيوتيكها. تزريق وريدي به تزريق عضالني در كودكان ارجحيت دارد. براي داروهاي اصلي ماناد آنتي -

 برقراري راه وريدي و تزريق آن -ز

 شود.   از شروع تزريق ظاهر ميواكاش جانبي ناشي از تزريق وريدي چاد ثانيه تا چاد دقيقه بعد  -

آگاهي از واكاش درماني هر دارو، محاسبة مقدار دارو و نظارت دقياق در وضاعيت كاودك ضاروري     

 است.

 وريدهاي كودكان شكااده و كوچك است و موفقيت در گرفتن وريد نياز به مهارت زيادي دارد.  

وجب اثرات مافي در كودكان ديگر بهتر است گرفتن وريد كودك در يك اتاق جداگانه انجام شود تا م

 نشود و خود كودك گرفتن وريد را نوعي تابيه نپادارد.

 راه وريدي بايد كامالً ثابت باشد و از نظر حساسيت بررسي شود.

 كااد. آموزش به كودك به درك وي از علت تزريق وريدي و جلب همكاري وي كمك مي

يق نياز دارد چرا كاه خطار حجام زيااد ماايع در      مايع وريدي و دارو دادن به اين روش به نظارت دق

 كودك زياد است.

سرعت مايع وريدي بايد دقيقاً كاترل شود تا از حجم زياد مايع پيشگيري شود و تعداد قطرات محلاول  

دقيقه يكبار بايد كاترل شود. سرعت جريان وريدي و تعداد آن هر سااعت باياد    14-30وريدي درهر 

 دقيقاً ثبت شود.
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 ساعت ضروري است. 24-44له تزريق وريدي هر تعويض لو

ستكاري نكرده و آنارا  به والدين و كودك بايد آْموزش داده شود كه سرعت جريان محلول وريدي را د

 تغيير ندهاد
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 كودكان والديننكته قابل توصيه به  20
 «توصيه شود خانواده كودكانبهتر است اين نكات توسط پزشكان و پرستاران به »

 از مصر  داروهايي كه تاريخ انقضاء آنها گذشته است بپرهيزيد.

 داروها را از دسترس اطفال دور نگه داريد.

 از خود درماني اجتااب كايد.

 دارو را طبق دستور پزشك مصر  كايد.

 ميزان دوزاژ دارو را طبق توصية پزشك مصر  نماييد.

 دورة درمان را كامل كايد.

)فروش بدون نسخه( و ضاد دردهاا )اساتامياوفن، ايباوپروفن و ...(      OTCوهاي از مصر  بيش از حد دار

 بپرهيزيد.

 از تجديد نسخه بدون مشورت با پزشك اجتااب كايد.

 برابر نكايد. 2كه مصر  يك نوبت دارو را فراموش كرديد، هرگز ميزان دارو را در نوبت بعدي در صورتي
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 به آبله مرغان يا آنفلوآنزا اجتااب نماييد. از تجويز خودسرانه آسپرين به اطفال مبتال

 هايتان را بشوييد.قبل و بعد از مصر  داروهاي موضعي، دست

 در صورت پديد آمدن هرگونه عوارض جانبي ناشي از دارو پزشك را مطلع نماييد.

 .اجتااب كايداز تجويز داروي خودسرانه به ، اطفال، زنان حامله و شيرده 

ها، مراقب باشيد نوك آنها با موضع تماس پيدا نكاد و بالفاصاله در  موضعي و قطرهپس از مصر  داروهاي 

 آنها را محكم بباديد.

 دارو را در درجة حرارت توصيه شده توسط كارخانه سازنده نگه داريد.

 طبق توصيه افراد بدون صالحيت، دارو مصر  نكايد.

 به ياد داشته باشيد پيشگيري بهتر از درمان است.

هااي ناامطلوب   انه اقدام به قطع دارو نكايد، زيرا برخي از داروها، پس از قطع ناگهاني باعث واكاشخودسر

 شوند.در بدن مي

 مصر  هر نوع دارو چه با نسخه و چه بدون نسخه را قبل از تجويز دارو، به پزشك اطالع دهيد.

 هرگز ميزان دارو )دوزاژ( و طول درمان داروها را تغيير ندهيد.

غذايي سالم داشته باشيد، ورزش كايد، از مصر  سيگار و الكل بپرهيزيد، بهداشت را رعايت كاياد و  رژيم 

 واكسيااسيون را طبق برنامة كشوري انجام دهيد.

 

 

 
 

 

 هاي الزم جهت محاسبه دوزاژ داروهافرمول
 دوزاژ داروها در كودكان

د فرمول استاندارد باراي محاسابه دقياق دوزاژ در    به علت تفاوت دوزاژ داروي مصرفي در كودكان با بالغين چا

 آيد:ذيل مي

 (Fried's ruleقانون فرايد )

 

 ×ميانگين دوز در بالغين 

  سن كودك بر حسب ماه

 ماه 140 = دوز كودكان  

 (Young's ruleقانون يونگ )

  سن كودك بر حسب سال 
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ميانگين دوز در باالغين  

× 

 = دوز كودكان   پوند140

 (Clark's ruleون كالرك )قان

 

ميانگين دوز در باالغين  

× 

وزن كااودك باار حسااب 

 پوند

 

 = دوز كودكان  

 ماه 140

 (Surface area ruleقانون سطح بدن )

 

ميانگين دوز در باالغين  

× 

سااطح باادن كااودك باار حسااب  

 مترمربع

 

 = دوز كودكان  

73/1 

   كودكان حتماً بايد توسط دو نفر ديگر نيز چك شود.به ياد داشته باشيد كه محاسبه دوز داروها در 

 محاسبات مورد استفاده رايج
ها، پرستاران نياز به محاسبه دوز دقيق داروي تجويز شده توسط پزشك دارند، اين امر بادين  در بسياري از حالت

 اند. هاي متفاوت تهيه شدهعلت است كه بسياري از داروهاي موجود با غلظت

 ه مقدار داروي تجويزشده دقيقاً برابر با شكل استاندارد داروي موجود نيست:  الف: زماني ك

 

 حجم توزيع شده =  

 

 ×حجم در دسترس

 دوز تجويز شده

 دوز در دسترس

گارم  ميلاي  24/0هااي  گرم است و داروي موجاود قارص  ميلي 124/0( تجويزشده Digoxinمثال: ديگوكسين )

 هستاد، چه بايد كرد؟

 

(Tab) 1 

 

(Tab)= × 

mg124/0 

2 Mg240/0 

   توان از نسبت ذيل نيز استفاده كرد.مي« الف»به جاي فرمول ذكر شده در حالت 
  واحد داروي در دسترس 

= 
  مقدار تجويزشده

 1 (Xمقداري كه بايد داده شود )  

 در همان مثال باال، طبق فرمول داريم:  

(X( )mg 24/0( = )mg 124/0 × )1 قرص 

  X   =  4/0ص قر
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1  

 قرص بايد به بيمار داده شود.
2 

 (:.I.Vب: محاسبه دوزاژ در داروهاي تزريقي )
 ( اگر دوز بر حسب ميكروگرم/ كيلوگرم/ دقيقهml/hمتر بر ساعت )محاسبه سرعت ميلي

 (mcg/kg/min:مشخص باشد ) 

 (min/h60 × ) وزن(kg × ))دوز در ميكروگرم/كيلوگرم/ دقيقه  

  (m/ml)محلول بر حسب × گرم(ميكروگرم/ ميلي 1000) 

 ( اگر سرعت انفوزيون مشخص باشد:mcg/ kg/ minمحاسبه ميكروگرم / كيلوگرم/ دقيقه ) -2

 /mg))محلول بار حساب   × گرم(ميكروگرم/ ميلي 1000× )ليتر / ساعت( )ميلي 

ml 
 

 (min/h 60 × ))وزن بر حسب كيلوگرم(  

 ( اگر دوز بر حسب ميكروگرم در دقيقه مشخص باشد:ml/hيلي ليتر بر ساعت )محاسبه سرعت م -3

(min/h 60 × ))دوز بر حسب ميكروگرم در دقيقه) 

 )mg/ml)محلول برحسب × گرم( ميكروگرم/ ميلي 1000) 

 محاسبه ميكروگرم در دقيقه اگر سرعت انفوزيون مشخص باشد: -4

 (ml/h( × )1000 گاارمميكروگاارم /ميلااي × ) محلااول برحسااب(

mg/ml) 

 

 (min/h 60)  

 گرم در دقيقه مشخص باشد:ليتر بر ساعت اگر دوز برحسب ميليمحاسبه سرعت بر حسب ميلي -4

(min/h 60 × )گرم در دقيقه()دوز بر حسب ميلي 

 ليتر(گرم بر ميلي)محلول بر حسب ميلي

 ص باشد:گرم بر دقيقه اگر سرعت انفوزيون مشخمحاسبه ميلي -6

 (ml/h × )  محلاااول بااار حساااب(

(mg/ml) 

 

 (min/h 60)  

 ( مشخص باشد:u/hليتر برساعت اگر دوز بر حسب واحد بر ساعت )محاسبه سرعت بر حسب ميلي -7

  (U/h)دوز بر حسب  

  (u/ml)دوز بر حسب  
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 ( اگر سرعت انفوزيون مشخص باشد:  U/hمحاسبه واحد بر ساعت ) -4

 (ml/h × )مح( لول بر حسبU/ml)  

 

 گرم در ساعت مشخص باشد:اگر دوز بر حسب ميلي mL/hمحاسبه سرعت بر حسب  -0

  گرم در ساعتدوز بر حسب ميلي 

  ليترگرم در ميليمحلول بر حسب ميلي 

 گرم در ساعت اگر سرعت انفوزيون مشخص باشد:محاسبه ميلي -10

(ml/h)  ×ليتر(يگرم در ميل)محلول بر حسب ميلي 

 ( مشخص باشد:u/minليتر بر ساعت اگر دوز بر حسب واحد بر دقيقه )سرعت بر حسب ميليمحاسبة -11

 (min/h 60 ( ×))دوز بر حسب واحد بر دقيقه  

  ليتر()محلول بر حسب واحد بر ميلي 

 ( اگر سرعت انفوزيون مشخص باشد:u/minمحاسبه واحد بر دقيقه ) -12

 (ml/h × )ل بر حسب واحد بر ميلي)محلو( ليترu/ml)  

 (min/h 60)  

( مشاخص  mg/kg/hگارم/ كيلاوگرم/ سااعت )   ليتر بر ساعت اگر دوز بر حسب ميليمحاسبه سرعت ميلي -13

 باشد:

 گرم/ كيلوگرم/ ساعت()دوز بر حسب ميلي× وزن بر حسب كيلوگرم 

  ليتر()محلول بر حسب ميكروگرم بر ميلي 

 گرم / كيلوگرم/ ساعت اگر سرعت انفوزيون مشخص باشد:يليمحاسبه م -14

 (ml/h × )ليتر(گرم بر ميلي)محلول بر حسب ميلي  

  )وزن بر حسب كيلوگرم( 

 ( مشخص باشد:g/hليتر بر ساعت اگر دوز بر حسب گرم در ساعت )محاسبه سرعت بر حسب ميلي -14

  )دوز بر حسب گرم بر ساعت( 

  ليتر(گرم بر ميلي)محلول بر حسب  

 ( اگر سرعت انفوزيون مشخص باشد:g/hمحاسبه گرم بر ساعت )  -16

 (ml/h)  ×ليتر()محلول گرم بر ميلي  

 ج: محاسبه سرعت انفوزيون وريدي
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(، ابتدا بايد دارو را در سرم ماورد نظار حال كارده و     drop/minبراي محاسبه سرعت بر حسب قطره در دقيقه )

 يل استفاده نمود:سپس از فرمول ذ

 

 قطره در دقيقه =     

 

 × فاكتور قطره 

  سيحجم كل دارو به سي

  زمان مورد نظر به دقيقه

فاكتور قطره: عموماً فاكتور قطره بر روي برچسب داروهاي وريدي يا بروشور آن نوشته شده است. اما اگار ايان   

و در صاورت اساتفاده از    14، فاكتور قطره را برابر توانيد در صورت استفاده از ستفاكتور موجود نبود شما مي

 درنظر بگيريد. 60ميكروست، فاكتور قطره را برابر 

دقيقه تزريق شاود، سارعت انفوزياون چااد      30ليتر بوده كه بايد در طي ميلي 60بيوتيك تجويز شده مثال: آنتي

 قطره در دقيقه خواهد بود؟

 

 الف: در صورت استفاده از ست

 

 × 14=  30طره دقيقه / ق

60  
31 

 

 ب: در صورت استفاده از ميكروست

 

 × 14=  120دقيقه / قطره 

60  
31 

 كااده عروقي در كارتريج دندانپزشكيكااده موضعي يا مواد ماقبضحسد: محاسبه مقدار داروي بي

 كننده موضعيغلظت داروي بيحس
 قدرت 

4/0% 

4/1% 

2% 

3% 

4 % 

 mg/mlمعادل 

mg/ml 4 
mg/ml 14 
mg/ml 20 
mg/ml30 
mg/ml 40 

 

 

 كنندة عروقيغلظت مواد منقبض
 قدرت 

1020000 
1040000 

10100000 
10200000 

 (g/ml)يا  mg/mlمعادل 

mg/ml04/0 (g/ml40) 

mg/ml 02/0 (g/ml20) 

mg/ml 01/0(g/ml10) 

mg/ml 004/0(g/ml 4) 
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 راهنماي كلي محاسبه:
 در باال نشان داده شده است. mg/ml (g/ml)به تبديل درصد محلول -1

 mg/ml (g/ml)مقدار دارو برحسب × حجم كارتريج × مقدار دارو = تعداد كارتريج  -2

 هاي كارتريج هر كارخانه سازنده متفاوت است.حجم توجه:

 

 مثال:

 4/1حجام كاارتريج   داراي چه مقدار دارو اسات؟ )  100000/1نفرين % و اپي2كارتريج محتوي ليدوكائين  2

 ليتر است(ميلي

mg 72 2= كارتريج ×ml 4/1  ×mg 20 براي ليدوكائين :HCL 

mg 72 2= كارتريج ×ml 4/1  ×mg 20 براي ليدوكائين :HCL 

g 36 2= كارتريج  ×ml 4/1  ×g/m 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بيوتيك(   سيلين سديم )آنتي آمپي نام دارو:

 ال سالين( نرمS-Wآب مقطر ) نوع حالل:

 500mg              1gr                  2gr حجم رقيق كردن:
5

cc
(s-w)        7.5

cc
(s-w)          10

cc
(s-w) 

 مقطر بالفاصله استفاده شود.  پس از حل شدن در آب طريقه نگهداري و انبار:

 ساعت در يخچال قابل نگهداري است.   4تا  N/Sداروي حل شده با 

سااعت   4باشد ولي بايد دارو  روز قابل مصر  مي 30شدن تا در صورت فريز

 قبل از مصر  از فريزر خارج شود.
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 احتياطات الزم:
 شكاد. سيلين آن مي هاي حاوي دكستروز و فروكتوز حل نشود زيرا به سرعت آمپي هرگز با محلول

 هيچ دارويي در تركيب با اين دارو مخلوط نشود.

 شود. اسيد معده جذب دارو بهتر و با غذا جذب آن كم ميدرموقع وجود   داروي خوراكي،

 ساعت پيش از غذا داده شود و در يخچال نگهداري شود و در موقع مصر  خوب تكان داده شود. 2-1

 عضالني با وريدي. تا يكساعت بعد از حل كردن مصر  شود.

تزريق نمائيد، سرعت تزريق  آب مقطر مخلوط كرده و آهسته cc10گرم را با  1براي تزريق وريدي، حداقل 

 20-30شود. بهتر اسات در عارض    در دقيقه نباشد. اگر سرعت بيشتر باشد تشاج ايجاد مي mg 100بيش از 

 دقيقه انجام شود.

  

 

 

 

 ( )باد آوررنده خون(F8) 4يا فاكتور  فاكتور آنتي هموفيليك  نام دارو:

 حالل آماده دارد نوع حالل:

 - حجم رقيق كردن:

قبل از مصر  در يخچال نگهداري شود  و در طول زماان مصار  در دمااي     قه نگهداري و انبار:طري

 بايد نگهداري شود. oc24حدود 

 احتياطات الزم:
 دادن آن اجتااب شود.  جهت حل كردن، دارو به آرامي بين دو دست غلطانيده شود و از تكان

 ر انجام شود.تا سه ساعت پس از حل شدن، تزريق از طريق ست فيلتردا

 در دقيقه داخل رگ تزريق شود. cc2به ميزان 

 بيمار از نظر عالئم حساسيت كاترل گردد.

كاترل عالئم حياتي، و توجه به عالئم حساسيت ضروري است. و در صورت مشااهده عالئام شاوك مانااد     

 خفگي، تعريق، تب، خارش، يا اريتم تزريق بايد قطع شود.

 هاي با امايت بيشتر در اين باره موثر است.   و استفاده از محيطهاي رقابتي  اجتااب از ورزش

 زدن مجدد فراورده حل شده اجتااب شود. از يخ
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 ( )جهت اختالالت خوني(AT3) 3آنتي ترومبين  نام دارو:

 % نرمال سالين4سرم قادي  نوع حالل:

 unit 500 حجم رقيق كردن:
10

cc
 (s-w) 

 ( نگهداري شود.oc4-2ي )در دما طريقه نگهداري و انبار:

 ساعت پس از حل كردن بايد استفاده شود. 3تا 

 احتياطات الزم:
 به ميزان توصيه شده به حالل اضافه شود.

 كردن، و يال تكان داده نشود. جهت حل

 در دقيقه به آهستگي تزريق شود. cc1واحد يا  40به ميزان 
 

  

 

 

 

 ( )ويتامين(  Vitcاسيد اسكوربيك ) نام دارو:

  نوع حالل:

 - حجم رقيق كردن:

 در درجه حرارت اطاق و دور از نور نگهداري شود. طريقه نگهداري و انبار:

 زدگي محافظت شود. از يخ

 احتياطات الزم:
 از تزريق سريع اجتااب شود. 

 دقيقه طول بكشد. 2-3تزريق دارو بيش از 

 آسپاژيااز يا ال اسپار )ضد نئوپالسم( نام دارو:

 آب مقطر   حالل:نوع 

 %4سرم قادي 

 نرمال سالين  

 Unit 000/10      حجم رقيق كردن:

(D.W %5  5يا
cc

(S.W 

درجه سانتيگراد نگهاداري   4قبل و پس از حل كردن دارو در يخچال در دماي  طريقه نگهداري و انبار:
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 شود.

 ساعت از حل كردن دارو دور انداخته شود. 4پس از 

 محلول دارويي  

 الزم: احتياطات
تا يك ساعت پس از تزريق بيمار مانيتورياگ شود بدليل اياكه پس از تزرياق عضاالني عالئام شاوك آناا      

 شود. فيالكسي ظاهر مي

يك هفته درميان بايد كاترل شده و شامارش گلبولهااي سافيد ضاروري      SCAPTو  SPOTتستهاي كبدي 

 است.

 را تكان دهيد.   ( مخلوط كرده و به آرامي آنآب مقطر )نرمال سالين cc2درتزريق عضالني، دارو را با 

محل تزريق را به صورت چرخشي تغيير داده و دارو را در عضله بزرگ به صورت عميق تزرياق نمايااد در   

تزريق وريدي دارو را با نرمال سالين يا آب مقطر مخلوط كرد. و به آرامي تكان دهيد و حاداقل در عارض   

 دقيقه انفوزيون نماياد.   30

 تماس بيمار با عفونتهايي همچون سرماخوردگي، آبله مرغان، آنفلوانزا بايد به وي يادآوري نمود.عدم 

 

 

 

 

 استازوالميد سديم يا دياموكس )ديورتيك( نام دارو:

 آب مقطر   نوع حالل:

            500 حجم رقيق كردن:
5

cc
 (S-W) 

 اده شود.ساعت پس از حل شدن استف 24تا  - طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 به بيمار در مورد كاترل قاد خون و ادرار آموزش داده شود. -

 

 

 

 آسيكلووير يا زويراكس )ضد ويروس ضدعفونت( نام دارو:

 آب مقطر   نوع حالل:
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 %4سرم قادي 

            500 حجم رقيق كردن:
5

cc
 (S-W) 

  طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
با مشاهده اولين عالمت حساسيت عفونت )سوزش، سوختگي، خارش، درد( بايد قطع كارد. دارو را   دارو را

 به صورت زيرجلدي، عضالني يا داخل جلدي و يا چشمي نبايد مصر  نمود. 

هااي   وريدي: نبايد دارو را مستقيماً در وريد تزريق كرده رسوب كريستالهاي دارو موجب آسايب باه لولاه   

 شود. كليوي مي

 ساعت قابل نگهداري است. 12آب استريل حل شود. تا  cc10ارو با د

 ساعت طول بكشد. انفوزيون متااوب حداقل بايد يك

نظر باشد. كاترل عالئم عصبي مركازي   ساعت بعد از آن ميزان جذب آن بايد تحت 2در زمان تزريق دارو تا 

 يقاً صورت گيرد.  و دستگاه ادراري با كاترل مايعات خورده شده واقع شده بايد دق

 جهت جلوگيري از التهاب بايد از نشت دارو به نسج زيرجلدي پيشگيري شود.
 

 

 

 

 

 

 

 ( )آنتي آريتمي(ATPآدنوزين يا ) نام دارو:

 - نوع حالل:

 - حجم رقيق كردن:

 نگهداري شود. oc30-14در درجه حرارت اطاق  - طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 استفاده نشودمحلول كدر 

 ثانيه تزريق گردد. 1-2دارو سريع در طي 

 محلول رسوب كرده استفاده نشود.

 شود، پس از تزريق رگ با نرمال سالين شستشو شود. در صورتيكه دارو به شكل وريدي تزريق مي
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 ث                           

 % )باالبرنده حجم پالسما(4% يا 20آلبومين  نام دارو:

 رمال سالين  ن - نوع حالل:

 %4سرم قادي  -

 براي انفوزيون مداوم: حجم رقيق كردن:

 % و يا نرمال سالين اضافه شود.4سرم قادي  cc400-100% به 20آلبومين 

 نگهداري شود. oc37در دماي كمتر از  طريقه نگهداري و انبار:

 زدگي دارو جلوگيري شود. از يخ

 احتياطات الزم:
 شود. ميتزريق مستقيم دارو توصيه ن

 قطره در دقيقه است و سريع تزريق نشود. 14-30ميزان تزريق بطور متوسط 

 ساعت پس از باز كردن استفاده شود. 4طي 

 از باقيمانده محلول صر  نظر شود.

 اين دارو بسيار گران است و بايد بدقت مصر  شود تا حداقل ضايعات را داشته باشد.
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 يم يا زايلوپريم )ضد تشكيل ساگ، ضد نقرس(الوپورياول سد نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

 نرمال سالين

 %4سرم قادي

 Vial 500mg حجم رقيق كردن:
25

cc
(S-W) 

توان در درجه حرارت اطاق نگهداري كرد اما محلول   ويالهاي باز نشده را مي - طريقه نگهداري و انبار:

 ساعت بايد استفاده شود. 24آماده شده تا 

 حتياطات الزم:ا
 شود. تزريق مستقيم پيشاهاد نمي

 در صورت مشاهده اولين نشانه حساسيت دارو قطع شود.
 

 

 

 

 

 

 

 آميكاسين يا آميكين )آمياو گليكوزيد( نام دارو:

 نرمال سالين   نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 محلول قادي نمكي

             Amp 500 mg              حجم رقيق كردن:
(N/S ا يD.W 5% )100-200

cc 

 24ليتار باه مادت     ميلي گرم در ميلي 4تا  24/0محلول آماده شده با غلظت  - طريقه نگهداري و انبار:

بودن محلول نشانه كااهش   ماند و زرد و شفا  ساعت در دماي اطاق پايدار مي

 رنگ يا كدر شد نبايد مصر  شود. اثر آن نيست. در صورتيكه زرد بي

 احتياطات الزم:
 آميكاسين با هيچ دارويي مخلوط نشود.  

 دقيقه باشد. 30-60در بزرگساالن مدت تزريق يك دوز واحد 

 ساعت تزريق شود. 1-2براي شيرخواران در مدت 

 پس از اتمام تزريق رگ بيمار با نرمال سالين يا سرم قادي شستشو شود.

 دارو را نبايد مستقيماً داخل وريد تزريق كرد.
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 باشد.   cc10گرم در  ميلي 24داقل دقت دارو بايد ح

 در طي انفوزيون وريدي از نظر كاهش فعاليت تافسي بايد تحت كاترل باشد.  

 به كودك مطابق سن بايد مايعات كافي داده شود.

 تستهاي شاوايي در كودك بايد انجام گيرد.

 يابد. باال رفته و سديم سرم كاهش مي  LDHتغييرات آزمايشگاهي اين دارو، 

 

 

 

 

 

 آمياوفيلين )بازكااده برونشها( نام دارو:

 % 4سرم قادي  - نوع حالل:

 نرمال سالين -

          mg 250                                          حجم رقيق كردن:
100-200 

cc
 (D.W%5) 

 نگهداري شود. oc30-14در درجه حرارت  طريقه نگهداري و انبار:

 دهد. شود چون تشكيل بلور مي زدگي محافظت از نور و يخ

 احتياطات الزم:
 قبل از استفاده از نظر رسوب كردن و يا تغيير رنگ كاترل شود.

 دقيقه تزريق شود.  20-30يك دوز واحد در حداقل 

 گرم در دقيقه داده نشود. ميلي 24دهد، با سرعت تزريق بيش از  در صورت تزريق سريع آريتمي قلبي مي

 تر وريد مركزي تزريق نشود.وجه از كات به هيچ

 وضعيت تافسي و عالئم حياتي بايد بررسي شود.

توان دارو را باا غاذا    اندازد اما در صورت وجود تحريكات گوارشي مي غذا جذب آمياوفيلين را با تأخير مي

 مصر  نمود. 

 كاترل مايعات جذب شده و دفع شده بررسي شود. 

 ب بايد تحت نظر قرار داد.محل تزريق وريدي را از نظر درد و التها

 دارو بايد هر روز سر ساعت مشخص به كودك داد تا سطح سرمي دارو حفظ شود.
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 دارو را نبايد سرخود مصر  كرد.

 دهاد. آورها سطح سرمي دارو را كاهش مي توئين و خواب فاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ضدقارچ( Bسين پآمفوتري نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 Vial 50mg رقيق كردن: حجم
10

cc
(S-W) 

زدن آن جلوگيري شاود   درجه سانتيگراد نگهداري شده از يخ 14-30در دماي  طريقه نگهداري و انبار:

درجه نگهداشته و دور از نور باشد. بعد از حل شدن وياال   2-4پودر آن را در 

 (12توان نگهداشت.) را تا يك هفته مي

 احتياطات الزم:
 عت به ويال اضافه شود ولي به آرامي تكان داده شود تا محلول شفا  بدست آيد.آب مقطر به سر

 و آريتمي و شوك دارد، از تزريق سريع اجتااب شود. Kو  BPتزريق سريع احتمال كاهش 

 ساعت كاترل شود. 4در مراحل مقدماتي درمان عالئم حياتي بيمار هر نيم ساعت تا 

I.O ر رنگ و حجم ادرار گزارش شود.بيمار كاترل و هر گونه تغيير د 

 با ساير داروها مخلوط نشود.

 شود. ساعت خوب تحمل مي 6شود در طي   ساعت تزريق مي 2-12دارو را بسيار آهسته از 

 دور از نور باشد.
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 ضروري است. VSكاترل 

 

 

 

 

 

 آميدارون هيدروكلرايد )ضدآريتمي فوق بطاي و بطاي( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

           mg 150       حجم رقيق كردن:
100

cc
 (D.W%5) 

آمپولها در كارتن خودشان در درجه حرارت كاترل شده و يا اطااق نگهاداري    طريقه نگهداري و انبار:

 شود.  

 به دور از نور نگهداري شود. 

 احتياطات الزم:
 به هاگام انفوزيون بيمار مانيتورياگ قلبي شود.  

 حل كردن دارو بهتر است استفاده نشود.ساعت از  2پس از 

 جهت تزريق از پمپ انفوزيون استفاده شود.
 

 

 

 

 

 

 
 نام دارو:

 آْمياو اسيد )درمان تغذيه داخل وريدي(

 % ويتامياها و الكتروليتها را اضافه كرد4توان سرم قادي  بر حسب ضرورت مي نوع حالل:

   2gr/kg-0.5 حجم رقيق كردن:
 24hدر مدت 

سااعت   24قبل از استفاده در يخچال نگهداري شود. محلول بازشده فقط تاا   - ه نگهداري و انبار:طريق

 پس از بازشدن استفاده گردد.

 احتياطات الزم:
 از محلول شفا  استفاده شود. 

 جهت تزريق از پمپ انفوزيون استفاده شود.
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 آتاولول )ضدهيپرتانسيون( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 سرم قادي نمكي 

 50-10 حجم رقيق كردن:
cc

  

 از حالل

 ( و به دور از نور نگهداري شود. oc30-14در دماي ) طريقه نگهداري و انبار:

 ساعت پس از حل شدن استفاده گردد. 44تا 

 احتياطات الزم:
 بزرگ تزريق گردد. وريددقيقه داخل  4در مدتي بيش از 

 ون بيماركاترل شود.  در طي تزريق فشارخ

 با داروي ديگري مخلوط نشود.

 

 

 

 

 

 كليارژيك(   آتروپين سولفات )آنتي نام دارو:

 - نوع حالل:

 - حجم رقيق كردن:

20-15در دماي  طريقه نگهداري و انبار:
oc .نگهداري شود 

 احتياطات الزم:
 دقيقه تزريق گردد. 1-2در مدت زماني بيش از 

 شود. زيرجلدي، وريدي، استاشاقي و موضعي داده ميدارو بصورت خوراكي، 
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 اناالپريل يا وازوتك )ضدفشارخون( نام دارو:

 %4سرم قادي نوع حالل:

 نرمال سالين

 از حالل است cc40حداكثر حجم رقيق شدن با  حجم رقيق كردن:

 ( نگهداري شود.oc30زير دماي ) طريقه نگهداري و انبار:

 ساعت در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. 24پس از رقيق شدن تا 

 احتياطات الزم:
 دقيقه انجام شود. 4تزريق مستقيم به آرامي و حداقل در مدت  -

 

 

 
 

 )ضدسرطان( 16اتوپوزايد يا وي. پي.  نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين  

 each vial حجم رقيق كردن:
5

cc
-10

cc 
 سال در درجه حرارت اطاق نگهداري مي شود.   2مپول باز نشده تا آ طريقه نگهداري و انبار:

 مي شود. نگهداري( oc 4-2ساعت در يخچال دماي ) 24محلول رقيق شده تا 

 احتياطات الزم:
 تزريق مستقيم نبايد انجام شود.

 بيمار كاترل شود.   BPقبل از تزريق 

 دقيقه طول بكشد. 30-60انفوزيون دارو حداقل 

 اس دارو با پوست بايستي سريعاً آن را با آب و صابون شستشو دهيم.در صورت تم
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 بيوتيك( اريترومايسين )آنتي نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 است . 250mgجهت تزريق  - حجم رقيق كردن:

  100
cc

                        
 داروي خوراكي طبق دستور كارخانه سازنده حل شود. -

 نوع خوراكي در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. - داري و انبار:طريقه نگه

 احتياطات الزم:
 داروي تزريقي حداقل طي يكساعت تزريق شود.

 داروي خوراكي طبق تجويز، تا آخرين دوز مصر  شود.

 آب ميوه به همراه دارو ميل نشود.

 ا صر  شود.ساعت پس از غذ 2دارو به همراه يك ليوان آب يكساعت قبل از غذا يا 

 

 استرپتوكيااز )آنزيم ترومبوليتيك( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

     250/000unit           حجم رقيق كردن:

(DW5% يا )2
cc

(N/S) 

 ويال بازنشده در درجه حرارت اطاق نگهداري شود.  طريقه نگهداري و انبار:

سااعت دور انداختاه    24و بعاد از  پس از حل شدن در يخچال نگهداري شود 

 شود.

 احتياطات الزم:
 به آرامي آماده شود و ويال تكان داده نشود.

 انفوزيون بايد از طريق پمپ انفوزيون اجرا گردد.

 دارويي به محلول اضافه نشود.  هيچ

 

 بيوتيك( استرپتومايسين سولفات )آنتي نام دارو:

  نوع حالل:

  - حجم رقيق كردن:
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  نگهداري و انبار:طريقه 

 احتياطات الزم:
 تزريق شود. IMفقط 

 بصورت عميق در باتكس تزريق شود.

 محل تزريق هر بار عوض شود.

 

 

 آي فسفامايد )ضد نئوپالسم( نام دارو:

 آب مقطر   نوع حالل:

 نرمال سالين

 رياگر الكتات

 % 4سرم قادي 

 10gr حجم رقيق كردن:
20

cc 
هفتاه در   6محلول رقيق شده به مدت يك هفته در درجه حرارت اطاق و تاا   - طريقه نگهداري و انبار:

 يخچال نگهداري شود.

 احتياطات الزم:
 تزريق مستقيم انجام نشود.  

 دقيقه انجام شود. 30تزريق متااوب حداقل در بيش از 

 

 

 ( )ايمونوگلوبين(Iv.Ig)آي وي. آي جي( ) نام دارو:

 حالل مخصوص دارد. نوع حالل:

 ميزان حالل خودش   حجم رقيق كردن:

 پودر در جاي خشك و در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. طريقه نگهداري و انبار:

دقيقه حاداكثردر   20پس از بازشدن ويال در يخچال نگهداري شود و تا مدت 

 عرض يكساعت تزريق شود.

 احتياطات الزم:
 نشود. در بيماراني كه سابقه حساسيت شديد دارند استفاده
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 بالفاصله پس از رقيق شدن استفاده گردد.

 

 

 انسولين ريگوالر )ضد ديابت( نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 طبق تجويز حجم رقيق كردن:

 ( oc4-2در يخچال نگهداري شود ) طريقه نگهداري و انبار:

 از يخ زدگي محافظت شود.

 احتياطات الزم:
 استفاده نشود.   محلول تغييررنگ داده شده و كدر

 حتماً از سرنگ مخصوص انسولين جهت تزريق استفاده شود.  

 اضافه كرد.  TPNتوان به محلول  انسولين را مي

 شود. فقط نوع ريگوالر انفوزيون مي

 يا انفوزيون مداوم داد. bolusتوان بصورت  انسولين ريگوالر را مي

 سولين ريگوالر است.شود ان تاها انسولين كه در مرحله كتواسيدوز مصر  مي

كايد هميشه بخاطر داشته باشيد كه در ابتدا محلول شفا  و سپس كادر را   ها را مخلوط مي كه انسولين زماني

 آماده نماياد.

 

 

 )ضد نئوپالسم(  Aاياترفرون آلفا يا اياترون  نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 million unit 10جهت انفوزيون  حجم رقيق كردن:

100
cc                                     

 و طبق حالل توصيه شده توسط كارخانه سازنده

( نگهداري شود )به مادت  oc (4-2شدن در دماي  پودر دارو قبل و بعد از رقيق طريقه نگهداري و انبار:

 روز پايدار است( سي

 احتياطات الزم:
 ود.بالفاصله پس از آماده شدن جهت انفوزيون استفاده ش
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 غلظت دارو جهت تزريق نبايد كمتر از ده ميليون واحد در صد سي سي باشد.

 

 

 

 محرك قلبي( -ايزوپرل يا ايزوپرترنال هيدروكلرايد )برونكوديالتور نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 رياگر الكتات

 رياگر

       1mlتزريق مستقيم حجم رقيق كردن:

10 
cc

(N/S)                  

                10mL      انفوزيون 
100

cc
(D.W%5)           

 در جاي خاك و بدور از نور محافظت شود. - طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 در دقيقه بود به پزشك اطالع داده شود.   HR> 110جهت انفوزيون در صورتيكه 

 جهت انفوزيون از پمپ استفاده شود.

 

 

 

 

 اوروكيااز )آنزيم ترومبوليتيك( م دارو:نا

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 آب مقطر

 Unit 250/000 حجم رقيق كردن:
5

cc  
(S.W)

      
( نگهداري شود و بالفاصله پاس از  4-2) ocويال باز نشده در يخچال در دماي  طريقه نگهداري و انبار:

 بازشدن دور ريخته شود.
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 احتياطات الزم:
 براي آماده كردن دارو، آن را در ميان دستها چرخانيده و تكان داده نشود.

 باقيمانده دارو دور ريخته شود.

 با داروهاي ديگر مخلوط نشود.

 از مايع باكتريواستاتيك جهت رقيق كردن استفاده نشود.

 محلول غيرشفا  يا رسوب كرده استفاده نشود.

 

 بروتكوديالتور( باالبرنده فشارخون ، محرك قلبنفرين يا  آدرنالين ) اپي نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 %10سرم قادي 

 رياگر الكتات

 جهت انفوزيون وريدي از محلول حجم رقيق كردن:

1mg .استفاده شود 

250
cc   

 دور از نور نگهداري شود.  طريقه نگهداري و انبار:

 نشود شدن استفاده پس از ساعت از رقيق 24

 احتياطات الزم:
دقيقه تزريق شود. كاترل عالئام حيااتي    4-10دارو بايد در طي مدتي بيش از  mg1/0جهت تزريق مستقيم 

 ضروري است.

 كردن و يا تغيير رنگ استفاده نشود پس از رسوب

 از پمپ انفوزيون جهت تزريق استفاده شود.

 ممكن است نكروز دهد. IMتزريق 

 

 سيليااز( مقاوم به پاي بيوتيك ن سديم )آنتياگزاسيلي نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

 نرمان سالين

 250mg – 500mg حجم رقيق كردن:
5

cc
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 درجه سانتيگراد نگاهداري شوند . 14-30كپسول ها بايستي در دماي  - طريقه نگهداري و انبار:

 قرص ها در معرض نور نباشاد .

روز در دمااي يخچاال قابال     7حرارت اتااق و  شربت ها به مدت سه روز در 

 استفاده مي باشد .

 احتياطات الزم:
 تزريق آهسته و در بيش از ده دقيقه انجام شود. -

 بررسي تاريخچه حساسيتي

كااد پس بايستي يكساعت قبل از غذا و يا دو سااعت   در فرم خوراكي، چون غذا در جذب دارو مداخله مي

 كرد.بعد از غذا دارو را تجويز 

 تزريق عضالني دردناك است و براي بهتر حل شدن بايستي كامالً تكان داده شود.

 در محل تزريق عضالني ممكن است آبسه ايجاد شود.

 محل تزريق وريدي بايستي از نظر حساسيت و ترومبوفلبيت بررسي شود.

 

 
 بيوتيك ضدسرطان( ومايسين سولفات )آنتيئبل نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

 نرمال سالين
 unit 30-15      حجم رقيق كردن:

5-10 
cc

 (N/S) 
 ساعت پس از حل شدن در دماي اطاق نگهداري شود. 24تا  طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
% و يا آب مقطر مخلاوط نمايااد. باراي    4ليتر نرمال سالين، سرم قادي  ميلي 1-4تزريق عضالني: دارو را با 

سااعت بعاد واكاشاي     2-4واحد استفاده شده و در صورتيكه  1-2ار است تست انجام شود مقداري كه قر

 توان شروع كرد. ايجاد نشده انفوزيون وريدي را مي

دقيقاه ياا    10نرمال سالين با سرم قادي با دارو حل كرده و در عرض   ليتر آب مقطر، ميلي 4تزريق وريدي: 

 ترس باشد.  بيشتر تزريق شود. و داروهاي احياء در دس

عالئم آنافيالكسي ماناد تب، لرز، كاهش فشار خون، سرگيجه، خس خس بالفاصاله پاس از تزرياق كاتارل     

 شود.  

 تواند معيار خوبي جهت تعيين مسموميت ريوي باشد.   اختالل در ظرفيت تبادل گاز دي اكسيدكربن مي



 

 

 45 

 د.بهداشت دهان بايد رعايت شود و هر گونه زخم دهان يا درد گزارش گرد

 

 جي سديم –سيلين  پاي نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 آب مقطر

 % 4سرم قادي 

 شود.( )انفوزيون مي

 از حالل و طبق دستور كارخانه توليد كااده   cc100-40براي انفوزيون  حجم رقيق كردن:

يك هفتاه  ساعت در درجه حرارت اطاق و بمدت  24شده بمدت  داروي حل - طريقه نگهداري و انبار:

 ( نگهداري شود.4-2) ocدر يخچال 

 احتياطات الزم:
 تزريق مستقيم صورت نگيرد.

 بيوتيك باكاريواستاتيك داده شود.   حداقل يكساعت قبل از آنتي

 ساعت انجام شود. 1-2انفوزيون دارو در مدتي به طول 

 

 

 بيوتيك( جي پتاسيم )آنتي –سيلين  پاي نام دارو:

 ين  نرمال سال نوع حالل:

 آب مقطر

 %4سرم قادي 

 انفوزيون شود.

 بر اساس دستور كارخانه توليدكااده حجم رقيق كردن:

سااعت و در يخچاال تاا ياك هفتاه       24داروي حل شده در دماي اتااق تاا     طريقه نگهداري و انبار:

 نگهداري شود.

 احتياطات الزم:
 ساعت انجام شود. 1-2انفوزيون طي 

 ود.ش تزريق مستقيم توصيه نمي

 بيوتيك باكتريواستاتيك داده شود. حداقل يكساعت قبل از آنتي
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 2سااعت قبال از غاذا و ياا      1داروي خوراكي، مواد غذايي مزاحم جذب دارو مي باشد باابراين بايساتي  

 ساعت بعد از غذا داده شود. نبايستي با مايعات اسيدي داده شود. 

 ها بايستي در يخچال نگهداري شود. محلول

 % براي كاهش درد استفاده نمود.1توان از ليدوكائين  يق عضالني، ميجهت تزر

 براي جلوگيري از عدم تعادل الكتروليتها بايستي به آهستگي داده شود.

 

 پروپرانولول يا ايادرال )ضد فشارخون( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 رياگر الكتات

(N/S)جهت انفوزيون              1mg   حجم رقيق كردن:
cc

50 

10
cc

(D.W5%) 
 در درجه حرارت اطاق نگهداري شود.  طريقه نگهداري و انبار:

 زدگي محافظت گردد. از نور و يخ

 احتياطات الزم:
 مدت تزريق مستقيم حداقل بيش از يك دقيقه شود. 

 دقيقه انجام شود. 10-14انفوزيون دارو در مدتي بيش از 

بض آپيكال كاترل شود و در صورت تغيير قابل مالحظه در تعداد ضربان قلب دارو داده قبل از تزريق دارو ن

 نشود و به پزشك اطالع داده شود.

داروي خوراكي، كاترل نبض نوك قلب قبل از دادن دارو، گزارش هار تغييار مشخصاي قبال از دادن دارو،     

 شود.   دارو مي دارو بايد همراه با غذا داده شود كه اين وضعيت باعث جذب مااسب

ساعت قبل از جراحي قطع نمود. قطع دارو بايستي بتدريج و يا كام كاردن دوز دارو و در    44دارو بايستي 

 هفته انجام شود.   1-2طول 

 دقيقه يا بيشتر طول بكشد. اين دارو با نرمال سالين سازگاري دارد.   10تزريق وريدي در طول 

 كاترل فشار خون و وزن نياز است.شود  چون اين دارو باعث احتباس سديم مي

 

 هيستامين( پرومتازين هيدروكلرايد يا فارگان )آنتي نام دارو:

  نوع حالل:



 

 

 47 

 شود. انفوزيون دارو توصيه نمي  - حجم رقيق كردن:

 زدگي و در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. دور از نور و يخ طريقه نگهداري و انبار:

 پس از توليد است.  سال  2-4تاريخ انقضاي دارو 

 احتياطات الزم:
 در صورت رسوب يا تغيير رنگ استفاده نشود.

 قبل از تزريق رگ بيمار كاترل شود.

 آيد. در صورتيكه خارج از رگ تزريق شود گانگرن بوجود مي

 

 پروپرانولول يا ايادرال )ضد فشارخون( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 رياگر الكتات

(N/S)جهت انفوزيون                1mg حجم رقيق كردن:
cc

50 

10
cc

(D.W5%) 
 در درجه حرارت اطاق نگهداري شود.  طريقه نگهداري و انبار:

 زدگي محافظت گردد. از نور و يخ

 احتياطات الزم:
 مدت تزريق مستقيم حداقل بيش از يك دقيقه شود. 

 ه انجام شود.دقيق 10-14انفوزيون دارو در مدتي بيش از 

قبل از تزريق دارو نبض آپيكال كاترل شود و در صورت تغيير قابل مالحظه در تعداد ضربان قلب دارو داده 

 نشود و به پزشك اطالع داده شود.

 

 پروتامين سولفات )آنتاگونيست هپارين( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 آب مقطر

 50mg  يا    250mg    حجم رقيق كردن:
25

cc
              5

cc 
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 در صورتيكه پودر باشد.      

 زدگي جلوگيري گردد. مايع آن در يخچال نگهداري شود و از يخ طريقه نگهداري و انبار:

 اگر پودر با آب مقطر حل شد بالفاصله استفاده شود.

ساعت در درجه اطاق پايادار   72در صورت حل شدن با مايع باكتريواستاتيك 

 باشد.   مي

 احتياطات الزم:
 دقيقه تزريق شود.   1-3داروي آماده شده در مدتي بيش از 

 شود. و واكاش آنافيالكسي مي BPتزريق سريع دارو باعث افت 

 دريافت مايعات ضروري است.

 كاترل عالئم حياتي، )فشارخون( الزم است.

 

 )مكمل غذايي( V it B6پيريدوكسين هيدروكلرايد يا  نام دارو:

  نوع حالل:

ها بصورت انفوزيون  كردن و يا افزودن به اكثر محلول بدون رقيق IVتزريق    - حجم رقيق كردن:

 پذير است. امكان

 زدگي نگهداري شود. دور از نور و يخ طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 شود. انفوزيون مداوم توصيه نمي

 استفاده نشود. IVكل در بيماراني كه بيماري قلبي دارند به ش

 اي ضروري است. مشاوره تغذيه

 

 توبرامايسين سولفات يا نبسين )آمياوكليكوريد( نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4يا سرم قادي 

 ها با حجم كمتري استفاده شود. از حالل در بزرگترها و در بچه  100cc-50 - حجم رقيق كردن:

 ساعت در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. 24رقيق شده بمدت  داروي طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 شود. تزريق مستقيم توصيه نمي
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 دقيقه انجام شود. 20-60انفوزيون در مدتي بيش از 

 پس از تزريق رگ بيمار با نرمال سالين يا سرم قادي شستشو شود.

 است. مشاهده عالئم دپرسيون تافسي در خالل تزريق وريدي الزم

 كاترل دقيق روزانه توانايي شاوايي كودك.

 كاترل جذب و دفع و وزن روزانه.

 BNUكاترل وزن مخصوص ادرار، سطح كراتياين، 

 (H2هيستامين، آنتاگوسيت گيرنده  سايمتدين هيدروكلرايد )آنتي نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 سرم رياگرالكتات

 سرم رياگر

     300mg      كردن:حجم رقيق 
18-20

cc
(N/S) 

100-50و جهت انفوزيون با 
cc .نرمال سالين رقيق شود 

 ساعت پس از بازشدن در درجه حرارت اطاق نگهداري شود.   44تا  طريقه نگهداري و انبار:

 به دور از نور نگهداري شود.

 احتياطات الزم:
 دارو با آب مقطر رقيق نشود.

 دقيقه تزريق گردد.   4-10حتماً رقيق شود و در طي جهت تزريق مستقيم دارو 

 نرمال سالين رقيق شود. cc20براي تزريق مستقيم دارو با 

 .را بدنبال دارد BPاز تزريق سريع دارو اجتااب شود زيرا آريتمي و كاهش 

 شود. پيش از غذا مصر  مي داروغذا روي سايمتدين تأثير ندارد و معموالً

 د تا يك ساعت نبايد سايمتدين مصر  شود. اسي در صورت مصر  آنتي

دردنااك   دارو در تزريق عضالني، اگر دارو تغيير رنگ داد. يا كدر شد نبايد مصر  شود. تزرياق عضاالني  

 است.

 دارد.   ارجحيتدقيقه  14-20در تزريق وريدي، تزريق آهسته و رقيق در عرض 

 د آماده كرد.هيچ دارويي را در سرنگي كه آغشته به سايمتدين است نباي

 شود. مقدار و ساعت دارو مطابق دستور مصر  شود، قطع ناگهاني دارو موجب صدمه به زخم گوارش مي
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 توبرامايسين سولفات يا نبسين )آمياوكليكوريد( نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4يا سرم قادي 

100-50 - حجم رقيق كردن:
cc

 با حجم كمتري استفاده شود.ها  از حالل در بزرگترها و در بچه  

 ساعت در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. 24داروي رقيق شده بمدت  طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 شود. تزريق مستقيم توصيه نمي

 دقيقه انجام شود. 20-60انفوزيون در مدتي بيش از 

 ود.پس از تزريق رگ بيمار با نرمال سالين يا سرم قادي شستشو ش

 

 )ضد نئوپالسم( (VM26)تاي پوزايد يا  نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 آب مقطر

 Amp50mg حجم رقيق كردن:
5

cc         
 در يخچال و دور از نور نگهداري شود. طريقه نگهداري و انبار:

ساعت در درجه حرارت اطاق يا يخچال پايادار   24اي بمدت  در سرنگ شيشه

 رسد. ساعت مي 4اند اما در سرنگ پالستيكي اين مدت به م مي

 احتياطات الزم:
 در صورت تماس با پوست حتماً پوست با آب و صابون شستشو شود.

 شود. تزريق مستقيم توصيه نمي

 (BPدقيقه انجام شود. )براي جلوگيري از افت  44انفوزيون دارو در مدتي بيش از 

 محلول تيره دور ريخته شود.

 ورت استفاده از سرم قادي سرنگ پالستيكي استفاده نشود.در ص

 براي انفوزيون بعدي از محل جديدي استفاده شود.
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 جاتامايسين يا سيدومايسين )آمياوگليكوريد( نام دارو:

 نرمال سالين   نوع حالل:

 %4سرم قادي 

200-50جهت انفوزيون  حجم رقيق كردن:
cc از حالل 

 محلول تغييررنگ داده شده و يا رسوب كرده استفاده نشود. طريقه نگهداري و انبار:

 ( نگهداري شود. oc30-14در دماي بين )

 ساعت نگهداري شود. 24در دماي اطاق بمدت 

 احتياطات الزم:
 شود.  تزريق مستقيم توصيه نمي

 ظر  محتوي دارو پس از شكسته شدن دور انداخته شود.  

 ساعت انفوزيون شود. 4/0-2طي مدت 

 عد از تزريق دارو رگ كودك با سرم قادي يا نرمال سالين شستشو شود.  ب

 قبل از شروع و حين درمان بيمار از نظر شاوايي و كاركرد كليه بررسي شود.

 بعد از تزريق وريدي عاليم دپرسيون تافسي كاترل شود.  

 

 داكتياومايسين يا اكتياومايسين )ضد نئوپالسم( نام دارو:

 %4ادي سرم ق نوع حالل:

 نرمال سالين

 آب مقطر

 mg=500mcg 0.5 حجم رقيق كردن:
1.1

cc
       

50براي انفوزيون از 
cc  استفاده شود.4از سرم قادي % 

30در دماي زير ) طريقه نگهداري و انبار:
oc  .نگهداري شود ) 

 قبل از حل شدن دارو از نور محافظت شود.

 احتياطات الزم:
 س تزريق ان ازسر سوزنهاي جداگانه استفاده شود..جهت كشيدن دارو ازويال و سپ

 نرمال سالين شستشو شود. cc10-4دقيقه صورت گيرد و پس از آن رگ با  10-14مدت انفوزيون بيش از 
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 دسفرال )شالتور( نام دارو:

 از آب مقطر استفاده شود.  IMبراي تزريق  - نوع حالل:

 نرمال سالين   -

 % 4سرم قادي -

 الكتات   سرم رياگر -

   500mg حجم رقيق كردن:
2

cc
(S.W)  

( در صورتيكه دور از نور نگهاداري  oc30-14ترجيحاً بين ) oc 40در دماي زير طريقه نگهداري و انبار:

 ماند.  شود محلول بمدت يك هفته پايدار مي

 احتياطات الزم:
 شود. توصيه مي IMتزريق 

 در حالت شوك براي بيمار تزريق نشود.  

 است بر بياايي و شاوايي اثر بگذارد لذا در طول درمان بيمار از اين نظر بررسي شود.ممكن 

 دگزامتازون )ضدالتهاب( نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 و يا بدون حالل

                                                                                                                                                                                                                                         Amp حجم رقيق كردن:
50

cc
(N/S) 

 جهت انفوزيون استفاده شود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               طريق                                                             
 ه نگهداري و انبار:

 از گرما و فريزكردن محافظت شود.

( نگهداري شود مگر شركت توليدكاااده دساتور خاصاي داشاته     oc4در دماي )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     باشد                                        

 احتياطات الزم:
 شود. تزريق مستقيم توصيه نمي

 دقيقه انجام شود. 14-30انفوزيون در مدتي بيش از 

 شود. BPت باعث افت تزريق سريع ممكن اس
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 بخش، ضد تشاج( ديازپام )ضد اضطراب ، آرام نام دارو:

 شود كه رقيق نشود توصيه مي نوع حالل:

AmP2 حجم رقيق كردن:
cc 

 زدگي محافظت شود. دور از نور و يخ طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 شود. توصيه نمي IMتزريق 

 با چاد دارو مخلوط نشود.

 سرنگ پالستيكي ذخيره نشود.در 

 بيمار تا سه ساعت پس از تزريق در بستر بماند.

 

 

 ديگوگسين يا النوكسين )گليكوزيدقلبي( نام دارو:

 آب مقطر   نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 نرمال سالين

 شود % و يا نرمال سالين رقيق مي4سرم قادي cc10توسط   Amp 0.1 mg/ml حجم رقيق كردن:

 قبل از مصر  در دماي اطاق نگهداري شود. ري و انبار:طريقه نگهدا

 پس از بازشدن فوراً استفاده شود.

 احتياطات الزم:
 شود. انفوزيون متااوب يا دائم توصيه نمي

 فوراً استفاده شود.

 باشد. دادن دارو به صورت خوراكي روزانه در يك ساعت مشخص با يا بدون غذا مي

 بود داده نشود.  60يك دقيقه كامل كاترل شود اگر زير  قبل از دادن دارو، نبض اپيكال

 الكتروليتهاي سرم مخصوص پتاسيم، كلسيم، مايزيم كاترل شود.

عالئم مسموميت زودرس، تاكيكاردي در كودكان كوچك و آشفتگي معده و براديكاردي در كودكان بزرگتر 

 است.  

 كاترل جدب و دفع
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 اماي نگهداريد. خطر مسموميت دارو زياد است در يك مكان

 

 

 عروق كرونري( –پريدامول يا پرزانتين )گشادكااده  دي نام دارو:

 %4سرم قادي - نوع حالل:

 نرمال سالين -

2mg/1 حجم رقيق كردن:
cc

  

 برسد. cc40-20شدن تا حجم به  حداكثر رقيق

 شده در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. غير رقيق طريقه نگهداري و انبار:

 زدگي محافظت شود. ر و يخاز نو

 احتياطات الزم:
 دهد( هرگز غير رقيق شده استفاده نشود )حساسيت موضعي مي -

 

 

 دوبوتامين هيدروكلرايد يا دوبوتركس )كاتكوالمين(   نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 %10سرم قادي 

 نرمال سالين

 %20سرم قادي 

 سرم رياگر

   500mcg حجم رقيق كردن:
250 

cc 
 دارويي بازنشده در دماي اطاق نگهداري مي شود.  طريقه نگهداري و انبار:

سااعت در   44ساعت در درجه حارارت اطااق و    6محلول رقيق شده بمدت 

 يخچال نگهداري شود.

 زدگي محافظت شود. از نور و يخ

 احتياطات الزم:
 تزريق مستقيم صورت نگيرد.

 از پمپ انفوزيون استفاده شود.
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 تزريق حتماً محل رگ كاترل شودقبل از 

 ساعت اول استفاده شود. 24محلول رقيق شده حداقل در طي 

 كرباات سديم مخلوط نشود. هرگز با بي

 داروي ديگري به جز دوبوتامين از رگ بيمار تزريق نشود.

 ضروري است. EKGكاترل فشار خون و 

 

 

 بيوتيك( آنتي -وپالسمسين هيدروكلرايد آدريامايسن )ضد نئ دوكسورابي نام دارو:

 %4سرم قادي نوع حالل:

 نرمال سالين

 آب مقطر

 10mgمستقيم  حجم رقيق كردن:

5
cc                

 در محلي دور از نور و خشك نگهداري شود.   طريقه نگهداري و انبار:

( oc10-4سااعت در دمااي )   44ساعت در درجه حرارت اطااق و   24بمدت 

 نگهداري شود.

 زم:احتياطات ال
 دقيقه انجام شود. 3-4تزريق مستقيم در طي مدتي بيش از 

 پس از تزريق رگ با نرمال سالين شستشو شود.

شاود پيشاگيري    وسايل بايد به دقت كامل تميز شود از هر گونه تماس با دارو كه ماجر به بروز آلودگي ماي 

 گردد.

نرمال سالين حل شده و وياال   cc24-4با  كااد. دارو ها را تحريك مي دارو فقط وريدي داده شود چون بافت

 را خوب تكان دهيد.  

هاي تحتاني نبايد تزرياق   يك رگ بزرگ بايد در دسترس داشته باشيم. در وريدهاي روي مفاصل يا دو اندام

 انجام شود.  

 محلي كه وريد تحريك شده، با نرمال سالين و هيدروكورتيزون درمان شود.

 تورين روزانه ضروري است.

 ات دريافتي بيمار زياد باشد.مايع
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 دوپامين هيدروكلرايد يا اياتروپين )تاگ كااده عروق( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 رياگر الكتات

 Vial200mg حجم رقيق كردن:
250

cc
- 500

cc 
 از نور محافظت شود. طريقه نگهداري و انبار:

 اعت قابل نگهداري است.س 24شدن آمپول تا  پس از شكستن و رقيق

 احتياطات الزم:
 از محلول تغيير رنگ داده شده و يا متمايل به زرد تيره استفاده نشود.

 شود. انفوزيون مداوم توصيه مي

 از پمپ انفوزيون استفاده شود.

 نشت زير جلد دارو، گانگرن ايجاد مي شود. IVدر صورت عدم كاترل محل 

 

 

 بيوتيك(   برامايسين )آنتيداكسي سيلين يا وي نام دارو:

 آب مقطر   نوع حالل:

 نرمال سالين  

 %4سرم قادي 

 10mg حجم رقيق كردن:
10

cc 
 72شدن در درجه حرارت اطاق و بعد از رقياق شادن باه مادت      قبل از رقيق طريقه نگهداري و انبار:

 ساعت در يخچال پايدار است.  

 دور از نور محافظت شود.

 احتياطات الزم:
 تقيما تزريق نشود .دارو مس

 ساعت انجام شود. 1-4در بيش از  0.5mg تزريق متااوب با دوز

                                1
c 
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 ( H2هيستامين آنتاگونيست گيرنده  رانيتيدين يا زانتاك )آنتي نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 % 10سرم قادي 

 رياگر الكتات

 50mgتزريق مستقيم:     :حجم رقيق كردن
               250cc 
 50mgانفوزيون: 

        100cc 
 ساعت در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. 44پس از حل شدن تا  طريقه نگهداري و انبار:

 زدگي نگهداري شود. دور از نور و يخ

 احتياطات الزم:
 دقيقه انجام شود. 4تزريق مستقيم در حداقل بيش از 

 دقيقه طول بكشد. 14-20ون دارو بيش از انفوزي

 در صورت تغيير رنگ و يا رسوب در دارو استفاده نشود. )تزريق عضالني(

 قرص را بايستي خرد كرده و با مقداري غذا و مايعات مخلوط كرد. 

 شود قبل از خواب استفاده شود.  بهتر است اگر يكبار در روز مصر  مي

ورد رژيم، درمان با دارو، ماهيت بيماري براي اثرات درماني آگاهي داشاته  والدين كودك نياز دارند كه در م

 باشد..

 بيوتيك، ضدسل( سين )آنتي ريفامپين يا ريفاميپي نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 نرمال سالين

 500cc(D.W5%)-100 انفوزيون  ،      600mgتزريق مستقيم    - حجم رقيق كردن:

                     (S.W)  10cc 
ساعت در درجه حرارت اطاق قابل نگهداري  24اگر با آب مقطر رقيق شود تا  طريقه نگهداري و انبار:

 است.

شدن  ساعت پس از رقيق 4شدن با سرم قادي و نرمال سالين تا  در صورت رقيق

 بايستي استفاده شود.



 

 

 58 

 احتياطات الزم:
 يا دو ساعت پس از غذا ميل شود.  بودن دارو يكساعت قبل و Poدر صورت 

سرم قادي رقيق شاد. در   cc400دقيقه و اگر با  30سي سي سرم قادي رقيق شده باشد در مدت  100اگر با 

 ساعت انفوزيون شود. 3مدت بيش از 

 در صورتيكه سرم قادي نبود با نرمال سالين رقيق شود.

 بيوتيك( تيسفازولين سديم سفالوسپورين، نسل اول  )آن نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 آب مقطر

100-50 حجم رقيق كردن:
cc  از حالل 

ساعت داخل يخچال نگهاداري شاود.    06ساعت خارج از يخچال و تا  24تا  طريقه نگهداري و انبار:

تواناد نگهاداري    مي -cc20هفته در دماي  12حل شود تا  N/Sچاانچه دارو با 

 شود.

 الزم: احتياطات
 از محلول غيرشفا  استفاده نشود.

 جهت استفاده محلول خوب تكان داده شود.

 دارو پس از آب شدن دوباره فريز نشود.

 دقيقه ارجح است. 30-40انفوزيون آهسته، 

سااعت   36-44كاترل محل تزريق وريدي از نظر تحريكات ايجاد شده و نشت دارد، ترومبومليات بعاد از   

 ضروري است.

 كاد. ت، فلور طبيعي روده را حفظ ميدادن ماس

شاود. كاوس مساتقيم مثبات كااذب       قاد ادرار مثبت كاذب نشان داده ماي   تغييرات آزمايشگاهي اين دارو،

 شود. مي

 دقيقه انفوزيون شود. 3-4جهت تزريق مستقيم داخل رگ بزرگ طي مدت 
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 نتي بيوتيك(نسل سوم )آ ورينسفوتاكسيم سديم يا كالفوران سفالوسپ نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 نرمال سالين

 500mgتزريق  حجم رقيق كردن:
          5

cc 
 1grمستقيم 
        14

cc 
100-50 انفوزيون : 

ccحالل   از 

روز در دماي  10روز داخل يخچال و تا  4ساعت خارج از يخچال و  24تا  - طريقه نگهداري و انبار:

5كمتر از 
cc ري شود.نگهدا 

 احتياطات الزم:
 جهت استفاده به خوبي تكان داده شود.

 دقيقه طول بكشد. 30انفوزيون دارو بايد بيش از 

 تزريق عضالني دارو دردناك است.

هاي موضعي وريادي   براي تزريق وريدي، از وريدهاي بزرگ و سرسوزن كوچك استفاده شود تا از واكاش

 كاهش يابد.

 ظر قرمزي و نشت دارو كاترل كايد.  محل تزريق وريدي را از ن

 كاد. دادن ماست، فلور طبيعي روده را حفظ مي
 

 

 

 

 بيوتيك( م )آنتيوسفتازيديم سفالوسپورين نسل س نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 آب مقطر

 %4سرم قادي 

 1grتزريق  حجم رقيق كردن:
        10

cc 
 500mgمستقيم 
           5

cc 
100-50حجم به  جهت آنفوزيون

cc رسانيده شود 
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روز در يخچاال نگهاداري    7ساعت در دماي اطاق و بمدت  14-24به مدت  طريقه نگهداري و انبار:

 شود.  

 پودر حل نشده دور از نور نگهداري گردد.

 احتياطات الزم:
 دقيقه انجام شود 14-30انفوزيون دارو طي 

 

 

 

 

 

 بيوتيك( سوم )آنتي سفتي زوكسيم سفالوسپورين نسل نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

 نرمال سالين

 رياگر

 رياگرالكتات  

 500mgتزريق  حجم رقيق كردن:
          5

cc 
 1grمستقيم 
        10

cc 
100-50جهت انفوزيون حجم به 

cc .رسانيده شود 

 ودساعت در يخچال نگهداري ش 06ساعت بيرون از يخچال و  24بمدت  طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 جهت حل شدن بخوبي تكان داده شود.

 دقيقه در رگ بطور مستقيم تزريق شود. 3-4در طي 

 دقيقه تزريق گردد. 14-30جهت انفوزيون دارو بايد در مدت 
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 نسل سوم( ينسفترياكسيون يا روسفين )سفالوسپور نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

 نرمال سالين

 %4سرم قادي 

 %10رم قادي س

 250mgتزريق  حجم رقيق كردن:
          2.4

cc 
 500mgمستقيم 
          4.8

cc 
100-50جهت انفوزيون حجم به 

cc .رسانيده شود 

 روز در يخچال نگهداري شود. 3-10تا سه روز در دماي محيط و  طريقه نگهداري و انبار:

 پودر دارو را بايد دور از نور نگهداشت.

 زم:احتياطات ال
 تزريق عضالني دارو دردناك است.

 شود. تزريق مداوم دارو توصيه نمي

 دقيقه انجام شود. 2-4تزريق مستقيم دارو در مدت 

دقيقه زمان الزم است اما در كودكان و نوزادان در فاصاله زمااني بايش از     14-30جهت انفوزيون وريدي 

 دقيقه تزريق بايستي انجام گردد. 30-14

 

 

 

 

 

 

 سيس پالتين )ضدنئوپالسم( :نام دارو
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 سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 مانيتول

 10mg حجم رقيق كردن:
   10

cc 
 يا  

50mg 
   50

cc 
 

 )نور فلورسات اشكال ندارد(. داشته شود. دارو به دور از نور خورشيد نگه طريقه نگهداري و انبار:

ماانيتول داخال   ساعت خارج از يخچال نگهداري شود اما اگر  24دارو بمدت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               بايدآن باشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 فوري استفاده گردد.

 احتياطات الزم:
 چك شود. Crو  BUNقبل از تزريق اولين دوز 

1كمتر از  out putدر صورت 
cc

/kg/h .به پزشك اطالع داده شود 

 ساعت انفوزيون شود. 6-4در عرض 

                                                                        كاترل عالئم كم آبي ضروري است.  

 كاترل عالئم كاهش شاوايي الزم است.

 

 

 

 

 موستارد يا سايتوكسان )ضد نئوپالسم( سيكلوفسفاميد يا آندوكسان نيتروژن نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 آب مقطر

 نرمال سالين

 رياگرالكتات

 100mg حجم رقيق كردن:
   5

cc 
500mg 
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   25
cc 

روز در  6سااعت در درجاه حارارت اطااق و      24محلول رقيق شده به مدت  طريقه نگهداري و انبار:

مواد نگهدارنده بهتر است پس  يخچال قابل نگهداري است اگرچه بعلت نداشتن

 از رقيق شدن و استفاده دور ريخته شود.

 درب ظر  محتوي دارو بايد محكم بسته شود.

 احتياطات الزم:
 دقيقه طول بكشد، دارو تكان داده شود. 6حل شدن دارو ممكن است 

 در صورت مشاهده عالئم سيستيت )هماچوري، دفع ادرار با درد( دارو به سرعت قطع شود.

 14-20و انفوزيون آن به شكل رقياق شاده در طاي    دقيقه  2-3داخل رگ بايستي طي  تزريق مستقيم دارو

 دقيقه انجام شود.

 در صورتيكه تا دو ساعت بعد از دريافت دارو خوراكي، بيمار ادرار نكاد بايد به پزشك اطالع داده شود.  

 شود.   افزايش مصر  مايعات و دفع مكرر ادرار توصيه مي

 هاي مقوي و اشتها آور داده شود. غذا

 هاي آلرژيك اطالع داده شود. واكاش

 

 

  

 سيتارابين يا سايتوسار )ضد نئوپالسم( نام دارو:

 100mgتزريق  نوع حالل:
           5

cc 
 500mgمستقيم 
             10

cc 
 رسانيده شود cc100-40جهت انفوزيون حجم به 

 آب مقطر   حجم رقيق كردن:

% و نرمال سالين اساتفاده  4سرم قادي  ،ازآب مقطر انفوزيون يق كردنرق جهت

 شود.  

ساعت بيارون   44بمدت  مي توان آن رابا آب مقطر دارو شدن در صورت رقيق طريقه نگهداري و انبار:

روز  4سرم قادي و نرمال ساالين بمادت    دراز يخچال و در صورت حل شدن 

 نموددر دماي اطاق نگهداري 
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 رشدن استفاده نشود.در صورت كد

 احتياطات الزم:
 مدت انفوزيون مداوم داروي رقيق شده بيش از يكساعت شود.  

 درجه حرارت بيمار چارت شود.

 عالئم مسموميت دارويي يا عفونت كاترل شود.

 اختالالت مايعات و الكتروليت بررسي شود.

 هاي غذايي كوچك و متااوب باشد.   وعده

 د.مصر  مايعات را افزايش ده

 

 )قليا كااده ادرار و سيستميك(   NaHco3%( 4/7سديم بيكرباات ) نام دارو:

 % يا محلول نمكي4به ميزان يك به يك با سرم قادي  نوع حالل:

 شود. تزريق مي IVدر ارست قلبي به ميزان يك به يك بادكستروز رقيق و   - حجم رقيق كردن:

زدگاي نگهاداري    ( و بدور از حرارت و ياخ 40)ocق زير در درجه حرارت اطا طريقه نگهداري و انبار:

 شود.

 احتياطات الزم:
 در صورت تيره بودن محلول يا رسوب مصر  نشود.  

 دار مخلوط نشود.   دارو با محلولهاي كلسيم

 دارو به همراه شير مصر  نشود.

 آدرنالين و دوبوتامين با بيكرباات ناسازگاري دارند.

 اعت انجام شود.  س 4-4انفوزيون دارو در طي 

 دهد. از تزريق خارج رگ جلوگيري شود زيرا تحريك بافتي و سلوليت مي

 

% 3% ، 4%، هايپرتونياك  0/0%، ايزوتونياك  44/0سديم كلراياد هايپوتونياك    نام دارو:

 )جانشين سديم و كلر(

  نوع حالل:

  - حجم رقيق كردن:

 ي شود.در درجه حرارت اطاق نگهدار طريقه نگهداري و انبار:

 به شكل مخلوط با محلولهاي ديگر نگهداري نشود.
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 احتياطات الزم:
 جهت تزريق مستقيم حتماً رقيق شود.

 جهت جلوگيري از فلبيت از رگ مطمئن استفاده شود.

 در ساعت انفوزيون نشوند. cc100% بيش از 4% و 3محلولهاي 

 

 

 فاي توئين يا ديالنتين )ضدتشاج( نام دارو:

 رمال سالين  ن نوع حالل:

 انفوزيون به آرامي: حجم رقيق كردن:
25-50mg 
1-5min  

 زدگي باشد و در يخچال نگهداري نشود. دور از يخ طريقه نگهداري و انبار:

 در درجه حرارت اطاق نگهداري شود/

 ساعت دور ريخته شود. 4محلول آماده شده پس از 

 احتياطات الزم:
 غييررنگ استفاده نشود.محلول بايد شفا  باشد و در صورت ت

 دقيقه انجام شود. 30-60انفوزيون دارو در مدتي بيش از 

 اي متمايل به قرمز اطالعات داده شود. به بيمار درباره تغيير رنگ ادرار به صورتي يا قرمز و يا قهوه

 ميلي گرم در دقيقه باشد. 40ميزان دوز دارو جهت انفوزيون كمتر از 

 

 )مكمل غذايي( Vit K1ا فيتوناديون ي نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

از حاالل   cc100-40از حاالل و در انفوزياون باا     cc10در تزريق مستقيم با  - حجم رقيق كردن:

 رقيق شود.

 ( دور از نور و در مكان تاريك نگهداري شود. 14-4) ocدر جاي خاك  طريقه نگهداري و انبار:

 ود.زدگي محافظت ش از يخ

 بالفاصله استفاده شود.

 احتياطات الزم:
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 به هاگام انفوزيون توسط فويل آلوميايومي پوشانده شود.  

 گرم در دقيقه باشد.   حداكثر دوز داروي رقيق شده جهت انفوزيون يك ميلي

 ساعت انجام شود. 2-3مدت انفوزيون دارو در مدتي بيش از 

 باقيمانده دارو دور ريخته شود.

 

 يا آدريوسيل )ضد نئوپالسم( Fu-5فلوئوراسيل  نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين  

نياز به رقيق شدن بيشتر نيست ولي در صورت انفوزيون، حجم حالل بستگي به  حجم رقيق كردن:

 باشد. موجود مي 500mg Ampوضعيت بيمار دارد 

                         10
cc                                        

 از نور محافظت شده و در دماي اطاق نگهداري شود. طريقه نگهداري و انبار:

 از يخ زدن دارو جلوگيري شود.  

 داروي اضافي بعد از يكساعت دور ريخته شود.

 احتياطات الزم:
 از محلولي كه به رنگ زرد تيره است استفاده نشود.  

 .از نشط دارو به زيرجلد جلوگيري گردد

 

 

 فوليك اسيد )فوالسين( مكمل غذايي نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

ليتر از آب مقطار رقياق    ميلي 40بايد در   5mgاز  1mlبراي ترزيق مستقيم هر  حجم رقيق كردن:

 شود و 
            ml                                               

 بدست آيد.  0.1mgغلظتي برابر 
             ml                      

 زدگي محافظت شود. از نور و يخ طريقه نگهداري و انبار:

 ( محافظت شود.oc30-14در دماي بين )

 در ظرو  دربسته نگهداري شود.
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 احتياطات الزم:
 بصورت مستقيم تزريق شود.

 ه باشد.براي بيمار وجود نداشت POشود كه امكان دريافت  فقط زماني انجام   IVتزريق 

 

 

 فوروزمايد يا الزيكس )ضدفشارخون( نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 رياگر الكتات

 %4سرم قادي 

از حالل، جهت جلوگيري از توكسيسيتي باا سارعت    cc40پس از رقيق شدن با  حجم رقيق كردن:

4mg .در دقيقه انفوزيون شود 

 د.در دماي اطاق نگهداري شو طريقه نگهداري و انبار:

 دور از نور نگهداري شود.

 ساعت اوليه استفاده شود. 24محلول آمادة رقيق شده جهت انفوزيون، در 

 احتياطات الزم:
 دقيقه انجام شود.   1-2در طي  IVتزريق مستقيم 

 ساعته كاترل شود . 24وزن روزانه وجذب و دفع 

 در صورت تغيير رنگ استفاده نشود.

 كاترل فشارخون ضروري است.

 جذب سريع تر وبهتر دارو صبحها قبل از صر  صبحانه با معده خالي مصر  كايد.جهت 

 شود. محدوديت نمك توصيه مي

زميااي، گوشات، ماوز، زردآلاو تولياد       فرنگي، سيب مصر  غذاهاي حاوي پتاسيم ماناد آب پرتقال، گوجه

 شود.   مي

 افظ استفاده نماييد.بدليل افزايش احتمال تحريك پوستي در مقابل نور خورشيد از پوشش مح
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 كلسيم گلوكونات )جانشين كلسيم( نام دارو:

 %4سرم قادي  - نوع حالل:

 نرمال سالين -

 2ml-0.5انفوزيون به آرامي  حجم رقيق كردن:
                       Min  

 قبل از استفاده به دماي اطاق رسانيده شود.   طريقه نگهداري و انبار:

تاق نگهداري شود مگر در موارديكه كارخانه تولياد كاااده   در درجه حرارت ا

 دستور خاصي داده باشد.

 احتياطات الزم:
 شود. برسانيد حل ميdc40-30اگر در كلسيم گلوكونات كريستال ديده شد. دماي آْمپول را به 

 دهد. كرباات سديم اضافه نشود، زيرا رسوب مي همراه اين دارو بي

بيمار مانيتورياگ قلبي شود و در صورتيكه بيمار اظهار ناراحتي كرد دارو قطع شود حتماً  IVدر زمان تزريق 

 و به پزشك اطالع داده شود. 

 دقيقه در حالت خوابيده باشد. 14بيمار بمدت  IVپس از تزريق 

 كااده پتاسيم( ( )رزين خارجSPSاسترين سولفونات ) اگزاالت يا سديم پلي كي نام دارو:

خوراكي بايد به صورت سوسپانسيون در مقادار كماي آب ياا ساوربيتول     دوز  نوع حالل:

 mg4-3يا تقريباً  ml100-20اي از  تجويز شود مقدار مايع معموالً در محدوده

 kgاز دارو قرار دارد.                                                                     

 آيد. %  كه بصورت امولسيون درمي70در سوربيتول  1g/kgاز راه خوراكي   - حجم رقيق كردن:

ساعت نگهداري شود و سپس دور ريخته  24مقدار باقيمانده از محلول به مدت  طريقه نگهداري و انبار:

 شود.

 احتياطات الزم:
 سطح پتاسيم سرم بايد روزانه و در سراسر درمان كاترل شود.

 Mg, Caگاردد. چاك    پيشاهاد مي  EKGتحت نظر گرفته شود و بيمار از نظر عالئم اوليه هيپوكالمي شديد 

 شود.  

 روزانه فعاليت روده كاترل شود.

باشد، ممكن است محتواي ساديم رژيام غاذايي     گرم سديم در هر گرم مي ميلي 100از آنجا كه دارو حاوي 

 محدود شود با پزشك بيمار مشورت كايد.
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 رزين هرگز با آب پرتقال مخلوط نشود.

 اكزاالت به شكل انما ه از كياستفاد
 براي تهيه امولسيون از آب گرم )طبق تجويز( استفاده كايد.

زدن باه   محلول را در دماي بدن تجويز نموده و بوسيله نيروي ثقل مايع را وارد كايد، اجزاء محلول را با بهم

هيد سپس لوله را بسته و ليتر مايع شستشو د ميلي 40-100حالت سوسپانسيون نگهداريد. كولون را با جريان 

 آن را در محل باقي بگذاريد.

دقيقه نگهدارد اما اين عمل را  30-60به بيمار تأكيد كايد تا مايع تاقيه را در صورت امكان حداقل به مدت 

 در طول چادين ساعت درمان بايد تكرار كاد.

جرياان محلاول شستشاو دهياد      (cc400- cc240كولون را پس از تخليه محلول انما با يك يا دو ربع ليتار ) 

 )نبايد حاوي سديم باشد(

 ، ضعف عضالت و گاهي فلج.EKGعالئم هيپوكالمي: سرگيجه، آريتمي، تغييرات 

 

 

 

 بيوتيك( كليادامايسين فسفات )آنتي نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 سرم رياگر الكتات

 %10سرم قادي

 بيش از ده دقيقه   300mgو  150mg حجم رقيق كردن:
25cc         50cc 

600mg بيش از بيست دقيقه 
100cc  

900mg دقيقه بيش از سي 

150cc  
 ( نگهداري شود.oc30-14و ترجيحاً بين ) oc40در درجه حرارت كمتر از  طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 شود. تزريق مستقيم توصيه نمي

 دارو فريز نشود.
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 دقيقه انجام شود. 10-30در مدت بيش از  انفوزيون دارو

 محل تزريق عضالني از نظر سفتي و آبسه كاترل شود.

 بيوتيك( كلرامفايكل )آنتي نام دارو:

 آب مقطر نوع حالل:

 %4سرم قادي

 1grجهت مستقيم  حجم رقيق كردن:
               10

cc 
 رسانيده شود. cc100-40جهت انفوزيون حجم به 

به مدت سي روز در حرارت اطاق قابل نگهداري است ولي توصيه ميشاود در   ري و انبار:طريقه نگهدا

 يخچال نگهداري گردد.

 احتياطات الزم:
 به آرامي حداقل در طي يك دقيقه تزريق گردد.

 از محلول كدر استفاده نشود.

 دقيقه طول داده شود. 30-60انفوزيون دارو بيش از 

 

 

 بيوتيك( ا باكتريم )آنتيكوتريموكسازول ي نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

5هر  حجم رقيق كردن:
cc از آمپول 

125
cc

(Dw%5) 

 دارو در يخچال نگهداري نشود.   طريقه نگهداري و انبار:

 در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. 

 دور از نور نگاهداري شود.

 احتياطات الزم:
 با دارو يا محلول ديگري مخلوط نشود.

 كردن محلول استفاده نشود. صورت غيرشفا  بودن و يا رسوبدر 

 آب مقطر شستشو شود. cc10با كودك رگ  دارو قبل و بعد از تزريق

 سوسپانسيون را بخوبي تكان دهيد.

 توان خرد كرده و با كمي آب مصر  نمود با معده خالي مصر  شود. ها را مي قرص
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 زريق كرد. دارو را به صورت مستقيم يا به سرعت نبايد ت

 % رقيق نمائيد.4سرم قادي  cc124-74معموالً دارو را با 

 دقيقه صورت گيرد. 60-00انفوزيون وريد بايد در عرض 

 توان نگه داشت. ساعت مي 2داروي حل شده را تا 

 محل تزريق وريدي از نظر وجود تحريكات، نشت دارو بررسي شود.

 ساعت محل تزريق وريدي تعويض گردد. 72هر 

 دير مايعات روزانه طبق نياز گروه ساي تحت كاترل باشد.مقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلوكاگون )باالبرنده قاد خون(   نام دارو:

 آب مقطر   نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 جهت انفوزيون  

 اي  قطره

با حالل پيشاهادي كارخانه ولي بيش از  2mgتا دوز   1mg  =1USP = 1 Unit حجم رقيق كردن:

 اين  
1

cc 
 با آب مقطر رقيق شود. دوز
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 غيررقيق شده در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. طريقه نگهداري و انبار:

( oc4-2اگرچه محلول رقيق شده بالفاصله بايد استفاده شاود ولاي در دمااي )   

 تواند نگهداري شود. بمدت سه ماه مي

 احتياطات الزم:
 دقيقه انجام شود. 2-4تزريق مستقيم در مدتي بيش از 

BP  .بيمار كاترل شود 

 گلوكز خون چك شود.  

 شدن استفاده نگردد. از نرمال سالين جهت رقيق

 آخرين تاريخ انقضاي دارو كاترل شود.

 دهد.  مي PHكردن تا تزريق دارو نبايد زياد باشد چون تغيير  فاصله رقيق

تاوان دوز دارو را   د ماي دقيقه بايد واكاش ظاهر شود و كودك بيدار گردد اگر مشااهده نشا   20-30بعد از 

 تكرار كرد. محلول وريدي قادي در دسترس باشد تا اگر به گلوكاكون جواب داد مورد استفاده قرار گيرد.

اگر پس از مصر  دارو، بهبودي حاصل نشد. كودك را چرخاناده و دمار نگاه دارياد تاا از آسپيراسايون       

 محتويات استفراغ جلوگيري شود.

 توان انجام داد. درجه مي 00ي با زاويه تزريق را با سرنگ انسوليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كانامايسين )آمياوگليكوريد( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين
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    500mg حجم رقيق كردن:
100

cc
- 200

cc 

 زدگي محافظت شود. ( نگهداري شود و از يخ30-14) ocدر دماي بين  طريقه نگهداري و انبار:

 ساعت در درجه حرارت اطاق قابل نگهداري است. 24محلول بمدت 

 احتياطات الزم:
 شود. تزريق مستقيم توصيه نمي

 دقيقه انجام شود 30-60انفوزيون متااوب در مدتي بيش از 

 

 حسي موضعي( ليدوكائين هيدروكلرايد يا زايلوكائين )ضد آريتمي قلب/ بي نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 رياگر الكتات

 %4مال ساليننر

 ها  سالين

 1grجهت انفوزيون  حجم رقيق كردن:

  250
c
c                    

 در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. - طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 فقط در عضله دلتوئيد صورت گيرد. IMتزريق 

 در حين تزريق مانيتورياگ قلبي شود.

 در دقيقه انجام شود. mg4رگ به ميزان تزريق مستقيم از طريق رگ بز

 تزريق مداوم از طريق ميكروست و يا پمپ انفوزيون انجام شود.

 

 

 

 مساا )جلوگيري كااده آسيب كليوي( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 رياگر الكتات

4-1به ميزان  حجم رقيق كردن:
cc

 رقيق شود.  
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 ساعت در داخل يخچال نگهداري شود. 6حلول رقيق شده به مدت م - طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 ماند، دور ريخته شود.باقي پس از بازكردن دارو هرمقدار از دارو كه 

 روزانه كاترل شود.  I.Oاوره و كراتياين و  –بايد ازنظر هماچوري 

 

 

 وليت()ضد نئوپالسم، آنتي متاب MTXمتوتروكسات سديم يا  نام دارو:

 %4سرم قادي نوع حالل:

 نرمال سالين

 آب مقطر  

 كردن دارو به راهاماي توليد و تزريق و دوز دارو بستگي دارد. ميزان رقيق حجم رقيق كردن:

 تهيه شده بدور از نور و در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. يدارو - طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 از نرمال سالين جهت رقيق كردن استفاده شود.  ( فقط ITجهت تزريق )

 تزريق مستقيم و مدت آن طبق تجويز پزشك است.  

 ساعته انجام شود. 4انفوزيون متااوب دارو ممكن است 

 

 

 متيل پردنيزولون )كورتيكوستروئيد( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 ااده رقيق شود.طبق دستور كارخانه توليدك حجم رقيق كردن:

 زدگي اجتااب شود.  از يخ طريقه نگهداري و انبار:

 ساعت در دماي اطاق قابل نگهداري است. 44پس از رقيق شدن تا 

 نشين شده را استفاده نكايد.   محلولهاي كدر و يا ته

 احتياطات الزم:
 نوع استات را نبايد وريدي تزريق نمود. 

 بكشد.تزريق مستقيم بيش از يك دقيقه طول 
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 تزريق عضالني بصورت عميق انجام شود. 

 دقيقه تزريق شود. 10-14در درمان شوك در مدت زمان 

 محلول كدر استفاده نشود.

 جهت كاهش تحريك گوارش همراه با غذا يا شير داده شود. 

 

 

 

 

 

 متيل دوپا يا آلدومت )ضدفشارخون( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 تا   100mg ي غلظت برا حجم رقيق كردن:
cc

 توان محلول را جهت انفوزيون رقيق كرد. مي 100
10

cc                             
 زدگي نگهداري شود. بدور از نور و يخ طريقه نگهداري و انبار:

 ساعت پايدار است. 24پس از رقيق شدن بمدت 

 احتياطات الزم:
 تزريق مستقيم انجام نشود.

 دقيقه طول داده شود. 30-60رقيق شدن بيش از  جهت انفوزيون پس از

 

 

 متوكلوپرامايد هيدروكلرايد )ضد استفراغ( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 رياگر  

 رياگر الكتات

 10mg حجم رقيق كردن:
50

cc 

 شده بدور از نور محافظت شود. داروي رقيق - طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
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 دقيقه تزريق مستقيم شود. 1-2يا كمتر در طي  mg10دوزهاي 

 دقيقه از طريق ميكروست داده شود. 14از حالل در طي حداقل بيش از  cc140با  mg10 دوزهاي بيش از

 شود. استفاده از كاغذ آلوميايومي يا پوشش تيره توصيه مي

 به عالئم اكستراپيراميدال بعد از دادن دارو توصيه شود.

 

 

 كش(   مترونيدازول هيدروكلرايد يا فالژيل )آميب ام دارو:ن

 نرمال سالين   نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 رياگر الكتات

  حجم رقيق كردن:
100mg/ml 

5
cc

      

 به دور از نور و در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. - طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 دقيقه طول بكشد. 30-60و بيش از انفوزيون به آرامي صورت گيرد 

شاود و در صاورت ايجااد كريساتال در درجاه       در صورتيكه در يخچال نگهداري شود كريستال ايجاد ماي 

 شود. حرارت اطاق ناپديد مي

 داروي خوراكي همراه با غذا داده شود.

 قيق شده وريدي به آساني قابل مصر  هستاد.رهاي  محلول

 ساعت داده شود. محلول وريدي حداقل در مدت يك

 ها و داروها مخلوط نگردد. با ساير محلول

 لبيت كاترل گردد.  فاز نشت خارج عروقي جلوگيري شود و محل تزريق از نظر بروز ترومبو

 كهاه كودك بالفاصله بعد از دفع تعويض شود.  

 به نحو مطلوب دستهاي كودك را شستشو دهيد.  

 ها را  در خود نگه دارد. نيسمساعت ارگا 14تواند تا  هاي جامد مي صابون

 ، نياز به كشت مدفوع دارند.  دهتمام اعضاي خانوا

 ها معيارهاي پيشگيري كااده به خانواده بايد آموزش داد. در مورد چگونگي انتقال بيماري

 



 

 

 77 

 

 دهاده اضطراب( ميدازوالم هيدروكلرايد )كاهش نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين  

 كتاترياگر ال

 5mg-1 حجم رقيق كردن:
1

cc
      

 محلول رقيق نشده در درجه حرارت اطاق و دور از نور نگهداري شود. طريقه نگهداري و انبار:

سااعت و   24% بمادت  4شدن با نرمال سالين و يا سرم قادي  در صورت رقيق

 ماند. ساعت پايدار مي 4اگر حالل رياگر الكتات بود بمدت 

 احتياطات الزم:
 دقيقه انجام شود.  2-3زريق مستقيم بمدت ت

 ممكن است بصورت غيررقيق شده نيز استفاده گردد.

 هاي كاار تخت باال كشيده شود. بعد از تزريق دارو جهت حفظ امايت بيمار، نرده

 كاترل فشار خون ضروري است.

 

 

 مورفين هيدروكلرايد )ضد درد مخدر( نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 قطرآب م

   در بالغين  15mg-2.5 حجم رقيق كردن:
4-5

cc
      

0.1mg-0.05 در كودكان 

kg      

 زدگي نگهداري شود. بدور از نور و يخ oc40در دماي زير  - طريقه نگهداري و انبار:

 احتياطات الزم:
 دقيقه انجام شود. 4-4شده در بيش از  تزريق مستقيم داروي رقيق

 تزريق وضعيت تافسي بيمار كاترل شود.حداقل تا يكساعت پس از 
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 ها( ونسيت ناركوتيكگنالوكسان هيدروكلرايد يا ناركان )آنتا نام دارو:

 آب مقطر   نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 نرمال سالين  

ccرا در  2mgآمپول  0.004mgبراي غلظت  حجم رقيق كردن:
 % يا نرمال سالين  4سرم قادي  500

mL                       
ساعت دارو در سرم قابل اساتفاده و پاس از آن دور ريختاه     24رقيق شود. تا 

 شود.

 ( نگهداري شود. 30-14)ocدر درجه حرارت كاترل شده اطاق  - طريقه نگهداري و انبار:

 زدگي محافظت شود. به دور از نور و يخ -

 احتياطات الزم:
 د.  دوز اجرايي دارو بستگي به پاسخ بيمار به دارو دار -

دقيقه و سپس هر نيم ساعت عالئم حياتي بيمار بويژه تافس تا زماان پايادار شادن     4پس از تزريق ابتدا هر 

 كاترل گردد.

 وسايل و داروهاي احيا در دسترس باشد.

 

 

 

 

 نفي سيلين سديم يا نفسيل )آنتي بيوتيك( نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 آب مقطر

 %4سرم قادي 

 رياگر الكتات

 1gr-2gr حجم رقيق كردن:
15-30

cc
  

 به باال طبق راهاماي توليد و تزريق رقيق شود. 2grو از 

( و تا هفت روز در يخچال و 24)ocدارو پس از آماده شدن تا سه روز در دماي  طريقه نگهداري و انبار:
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 تا سه ماه در فريزر نگهداري شود.  

 دور از نور نگهداري شود.

 احتياطات الزم:
 بيوتيكها داده شود. دارو حداقل يكساعت قبل از ساير آنتي اين

 دقيقه طول بكشد. 30-60دقيقه و براي انفوزيون بيش از  4-10براي تزريق مستقيم بيش از 

 
 

 

 ( )ضدنئوپالسم(VCRوين كريستين سولفات يا انكووين ) نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 آب مقطر

 % استفاده شود.4نرمال سالين يا سرم قادي  cc40جهت انفوزيون از  - :حجم رقيق كردن

 كردن در يخچال نگهداري شود.  قبل و بعد از رقيق طريقه نگهداري و انبار:

 روز پس از رقيق كردن در يخچال قابل نگهداري است.   14بمدت 

 ماند.   ماه در يخچال مي 6پودر خشك بمدت 

 دور از نور نگهداري شود.

 حتياطات الزم:ا
 اجرا شود.  IVفقط 

 طول مدت تزريق بيش از يك دقيقه باشد.  

ساعت محال   24واحد )طبق دستور( دريافت كاد و بمدت  140در صورت تزريق خارج رگ هيالورونيداز 

 تزريق بطور متااوب گرم شود.

 ليتر مايعات ميل نمايد. 2-3به بيمار آموزش داده شود كه روزانه 

 ض يك دقيقه مستقيماً بداخل وريد تزريق نماياد.  دارو را در عر

 از نشت خارج عروقي اجتااب شود.  

تزريق هيالورونيداز و استعمال گرما يا تزرياق ساالين و هيادروكورتيزون هماراه باا       –نشت خارج عروقي 

 توان درمان نمود.  استعمال سرما در موضع مي

 ليتر مايع دريافت نمايد. 2-4روزانه 

 اي كودك كاترل شود.  ايعات، وزن و وضعيت تغذيهجذب و دفع م
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 كاترل عالئم حياتي انجام شود.

 آموزش الزم در مورد احتمال يبوست داده شود.
 

 

 

 

 

 ( )ضد نئوپالسم(VLBوين بالستين سولفات يا ولبان ) نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

شاود ولاي در صاورتيكه باا حجام       رو توصيه نميانفوزيون دا 10mgمستقيم:   حجم رقيق كردن:

 بيشتري
10

cc                  
دقيقه قابال انفوزياون    14-30شده باشد در مدت  ( رقيقcc100-40از حالل )

 است..

كردن بمدت  استفاده شود بعد از رقيق N/Sدر صورتيكه محلول باكتريواستاتيك  طريقه نگهداري و انبار:

 ( قابل نگهداري است.4-2) ocروز در دماي  سي

 احتياطات الزم:
هاا حتمااً باا     كاد و در صورت تماس با چشم از تماس دارو با چشم مراقبت شود، زيرا زخم قرنيه ايجاد مي

 آب شستشو شود.  

 دارو در مدت يك دقيقه داخل رگ تزريق شود.

 باشد. دارو فقط بصورت وريدي داده شود چون دارو تحريك كااده بافت مي

 گردد. ارو با سالين دقيق ميپودر د

 به علت خطر نشت عروقي در مدت طوالني و با مقادير زياد مايعات وريدي داده نشود.

 نمايد. از وريدهاي اندامهاي انتهايي براي انفوزيون استفاده نشود چون جريان خون را مختل مي

يق و در موضع گرما اساتعمال  در صورتيكه نشت خارج عروقي رخ داد انفوزيون متوقف و هيالورونيداز تزر

 شود و يا سالين و هيدروكورتيزون تزريق و از سرما در موضع استفاده شود. 

 دريافت مايعات افزايش يابد.

 از قرار گرفتن در زير نور آفتاب اجتااب شود.
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 باكتريال( وانكومايسين هيدروكلرايد ياونكوسين )آنتي نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4قادي سرم 

              500mg            حجم رقيق كردن:
100

cc  
(N/S) (D.W%5) 

 قبل از حل كردن در درجه حرارت اطاق نگهداري شود.   طريقه نگهداري و انبار:

 24روز در يخچال قابل نگهداري است و بمادت   14كردن بمدت  پس از رقيق

 ساعت در درجه حرارت اطاق قابل نگهداري است.

 تياطات الزم:اح
 محلول تغييررنگ داده و يا رسوب كرده استفاده نشود.  

 شود. تزريق مستقيم توصيه نمي

 مدت انفوزيون بيش از حداقل يكساعت باشد.

 انجام تستهاي دقيق عملكرد كليوي، خوني و شاوايي.

 توان از طريق لوله معده نيز به كودك دارد. )نوع خوراكي( اين دارو را مي

 شود. دارو، سبب كاهش فشار خون و سادرم گردن قرمز مي تزريق سريع

 كاد سبب ترومبوفلبيت شود. تزريق وريدي دارو در صورتيكه نشت 

 ساعت تعويض گردد. 44-72محل تزريق هر 

 هاگام تزريق وريد، كاترل فشارخون )سقوط( ضروري است.

 روري است.رعايت نكات بهداشتي دهان، مشاهده بروز عالئم عفونتهاي احتمالي ض
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 باكتريال( وانكومايسين هيدروكلرايد ياونكوسين )آنتي نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

              500mg            حجم رقيق كردن:
100

cc  
(N/S) (D.W%5) 

   قبل از حل كردن در درجه حرارت اطاق نگهداري شود. طريقه نگهداري و انبار:

 24روز در يخچال قابل نگهداري است و بمادت   14كردن بمدت  پس از رقيق

 ساعت در درجه حرارت اطاق قابل نگهداري است.

 احتياطات الزم:
 محلول تغييررنگ داده و يا رسوب كرده استفاده نشود.  

 شود. تزريق مستقيم توصيه نمي

 مدت انفوزيون بيش از حداقل يكساعت باشد.

 

 

 

 راپاميل هيدروكلرايد يا ايزوپتين )مسدودكااده كانال كلسيم(و نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 رياگر

 شود. انفوزيون دارو توصيه نمي  - حجم رقيق كردن:

 زدگي نگهداري شود.   در درجه حرارت اطاق به دور از نور و يخ طريقه نگهداري و انبار:

( و بادور از ناور   24) ocدرجه حرارت ساعت در  24پس از حل شدن بمدت 

 نگهداري شود.

 احتياطات الزم:
 دقيقه انجام شود. 2گرم از دارو در مدتي بيش از حداقل  ميلي 4-10تزريق مستقيم 

 بيمار كاترل شود. BPو  EKGبطور ثابت در حين گرفتن دارو، 

 بودن دارو حتماً طبق دستور پزشك استفاده شود. Poدر صورت 

 شود.   ري جذب و دفع روزانه توصيه ميگي اندازه
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 ( )ضد نئوپالسم(VLBوين بالستين سولفات يا ولبان ) نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

شاود ولاي در صاورتيكه باا حجام       انفوزيون دارو توصيه نمي 10mgمستقيم:   حجم رقيق كردن:

 بيشتري
10

cc                  
دقيقه قابال انفوزياون    14-30شده باشد در مدت  ( رقيقcc100-40از حالل )

 است..

كردن بمدت  استفاده شود بعد از رقيق N/Sدر صورتيكه محلول باكتريواستاتيك  طريقه نگهداري و انبار:

 ( قابل نگهداري است.4-2) ocروز در دماي  سي

 احتياطات الزم:
هاا حتمااً باا     كاد و در صورت تماس با چشم ايجاد مياز تماس دارو با چشم مراقبت شود، زيرا زخم قرنيه 

 آب شستشو شود.  

 دارو در مدت يك دقيقه داخل رگ تزريق شود.

 

 

 ( )ضدنئوپالسم(VCRوين كريستين سولفات يا انكووين ) نام دارو:

 %4سرم قادي  نوع حالل:

 نرمال سالين

 آب مقطر

 % استفاده شود.4ن يا سرم قادي نرمال سالي cc40جهت انفوزيون از  - حجم رقيق كردن:

 كردن در يخچال نگهداري شود.  قبل و بعد از رقيق طريقه نگهداري و انبار:

 روز پس از رقيق كردن در يخچال قابل نگهداري است.   14بمدت 

 ماند.   ماه در يخچال مي 6پودر خشك بمدت 

 دور از نور نگهداري شود.

 احتياطات الزم:
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 اجرا شود.  IVفقط 

 مدت تزريق بيش از يك دقيقه باشد.   طول

ساعت محال   24واحد )طبق دستور( دريافت كاد و بمدت  140در صورت تزريق خارج رگ هيالورونيداز 

 تزريق بطور متااوب گرم شود.

 ليتر مايعات ميل نمايد. 2-3به بيمار آموزش داده شود كه روزانه 

 

 هپارين سديم )ضد انعقاد( نام دارو:

 رمال سالينن نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 رياگر

100-50 حجم رقيق كردن:
cc  

 در درجه حرارت اطاق نگهداري شود.  طريقه نگهداري و انبار:

 زدگي محافظت شود. از دماي زياد و يخ

 احتياطات الزم:
كاترل شود و محل تزريق نياز هار باار عاوض      PTTساعت  4-6قبل از دوز اجرايي هر  S.Cجهت تزريق 

 شود.

 از پمپ انفوزيون استفاده شود.  IVتزريق  جهت

 دوز محاسبه شده بايد توسط پرستار ديگري نيز كاترل شود.

 در تزريق زيرجلدي، قبل از تزريق دارو را آسپيره كايد هم چاين قبل يا بعد از تزريق، محل را ماساژ ندهيد.  

 پس از كشيدن هپارين و قبل از انجام تزريق سوزن را تعويض نماياد.

 اي از بافت را باال بكشيد. بافت را نيشگون نگيريد ولي توده

 اگر حساسيت يا تحريكي در اطرا  محل تزريق مشاهده شد سوزن را فوراً خارج كايد.

 از تزريق عضالني بعلت عوارض هماتوم خودداري نمايئد.  

و مطمئن شويد كه خاوب  بار آن را تكان دهيد  6كايد حداقل  در تزريق وريد، وقتي با آب مقطر مخلوط مي

 مخلوط شده است.

 دوت هپارين )پروتامين سولفات( است.  آنتي

ساعت در بيماراني كه انفوزيون مداوم دارو را دارناد باياد تساتهاي     4دقيقه قبل از تزريق هپارين يا هر  30

 خوني انجام شود.
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اساتفراغ خاوني، مادفوع تياره،     آموزش به بيماران تا در صورت مشاهده هر گونه خونريزي مثل ادرار تيره، 

 خونريزي از دهان، درد قفسه سياه و سرگيجه گزارش دهاد.

 

 

 هيدروكورتيزون سديم )كورتيكوستروئيد( نام دارو:

 نرمال سالين نوع حالل:

 %4سرم قادي 

 و حالل توصيه شده توسط كارخانه سازنده

2با بيش از   100mgويال  حجم رقيق كردن:
cc نشود.  استاتيك رقيقاز حالل باكتريو 

 ( و يا كمتر حداكثر به مدت سه روز نگهداري شود. oc 24در درجه حرارت ) طريقه نگهداري و انبار:

 زدگي نگهداري شود. دور از نور و يخ

 احتياطات الزم:
 در صورت از دست دادن شفافيت استفاده نشود.

 .ثانيه تا چاد دقيقه انجام شود 30تزريق مستقيم در بيش از 

 كاترل فشار خون، وزن، ضروري است.

 براي كاهش تحريك دستگاه گوارش دارو همراه با غذا و شير مصر  شود.

 شود. هيدروكورتيزون سديم، بصورت وريدي استفاده مي

باشاد لذا هر گونه درد ناراحتي باه پزشاك    كودكان بيشتر در معرض ابتال به عوارض عضالني و اسكلتي مي

 گزارش گردد.

 تشويق گردد.   K، ويتامين Dژيم متعادل با سديم كم و غاي از پتاسيم، كلسيم، ويتامين مصر  ر

 دوز دارو را ناگهاني تغيير و يا قطع ناماييد.

 

 

 جدول مالحظات اجراي تنقيه

حجااام محلاااول انماياااه   سن  

 ليتر ميلي

 متر اندازه جاگذاري كردن لوله در ركتوم به سانتي

 cm  4/2 40-100 سالگي تا يك
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 سالگي 3-1

 سالگي 6-3

 سالگي 12-6

 بالغين  

200-100 

300-200 

400-300 

700-400 

cm 0/4 

cm 0/4 

cm 4/7 

cm 0/10 
 

 

 

 

 


