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 مقدمه

یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مؤلفه ها در درمان بیماریها، داروست که در مورد بیماران بستری این 

 موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

جرای دستورات دارویی نوشته شده پزشکان برای بیماران یکی از وظایف مهم پرستاران شاغل در بخش ا

های درمانی است که با توجه به طیف وسیع داروها، داشتن آگاهی و اطالعات فارماکولوژیکی و کلینیکی 

زمان غذا و دارو تمامی داروها کاری بس دشوار است. با توجه به سیاست گذاری های وزارت بهداشت و سا

در زمینۀ مدیریت بخش دارویی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی، کمیته دارو و درمان در بیمارستانها 

ایمن و با کیفیت باال و با قیمت مناسب ؛هم  –مسئول تدوین دارونامه بیمارستان و انتخاب داروهای مؤثر 

 چنین بروز رسانی دارونامۀ مذکور است.

لیستی از داروهایی است که در مرکز آموزشی درمانی ایزدی مورد استفاده هستند و سعی مجموعه حاضر 

شده به اختصار توضیحات کاربردی و قابل استفاده برای هر کدام از داروها در زمینۀ موارد مصرف و 

 عوارض ناخواسته دارو ذکر گردد.

این مجموعه، بر اساس فرآیند پیش بینی قطعاً در صورت نیاز به بازنگری و یا افزایش داروهای جدید به 

 شده در دستورالعمل های کمیتۀ دارو و درمان بیمارستان، اقدام خواهد شد.

در تهیۀ این مجموعه از سرکارخانم دکتر میرزائی ؛جناب آقای دکتر شریفی ؛دفتر پرستاری به خصوص 

 شکر به  عمل می آید.مترون محترم سرکار خانم مسروری و خانم مریم بیدگلی کمال تقدیر و ت

 

 آقای دکتر غفاری )مدیریت داروئی مرکز ایزدی (
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 ب مقطرآ

 حالل گروه دارویی:

 حالل گروه درمانی:

 تزریقی:شکل دارویی

 آب مقطر عاری از مواد پیروژن می باشد که برای تهیه محلول های قابل تزریق بکار می رود.:فارماکولوژی

 

 حالل جهت تزریق :موارد مصرف

 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. 03در دمای کمتر از :نگهداری شرایط
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 آپروتینین

 Trasylol:نام تجاری

 مهارکننده پروتئاز :گروه دارویی

 مهارکننده طبیعی پروتئاز  –آنتی فیبرینولیتیک  –ضد خونریزی عمومی :گروه درمانی

 آمپول :شکل دارویی

 Bگروه :مصرف در دوران حاملگی

  درمان پانکراتیت حاد ، پیشگیری از خونریزی وسیع در جراحی قلب:رد مصرفموا

 بیماران دارای خون هپارینه  –حساسیت به فراورده های گاوی و دارو مصرف: موارد منع

همولیز  –فلبیت  –تنگی نفس  –آپنه  –نارسائی کلیه  –تاکی کاردی بطنی  –سکته قلبی :عوارض جانبی

 سپسیس -

ین دارو از طریق یک ورید مرکزی تزریق میشود واز همان رگ ؛ نباید داروی دیگری به طور *ا:  توجهات 

 همزمان داده شود 

 *در طول تزریق ؛ وضعیت قلبی و عملکرد ریوی را به دقت کنترل نمائید. 

  نگهداری شود . از یخ زدگی دارو جلوگیری بعمل آید. oc 2-22در درجه حرارت :شرایط نگهداری
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 کوریومآترا

 Tracrium:نام تجاری

 عضالنی –مسدود کننده عصبی :گروه دارویی

 ی(شل کننده عضالت مخطط ) استخوان:گروه درمانی

 دارو میلیگرم 01 سی سی هر در امپول نوع 5 هر در که سی سی 2و سی سی 5.2 امپول :شکل دارویی

 .دارد دارو 52mgسی سی 5.2امپول و میلیگرم 21؛  cc 2 امپول این بنابر. دارد وجود

 .مطالعه نشده:مصرف در دوران حاملگی

 و کمک در بیهوشی عمومی در بیهوشی ،تسهیل در لوله گذاری،شل کردن عضالت مخطط:موارد مصرف

 میلی گرم تزریق وریدی مفید است 3.2تا  3.0بر اساس نیاز فرد از :میزان مصرف

 س(عضالنی )میاستنی گراوی-یحساسیت شدید دارویی ، آسم ، بیماری عصب:مصرف موارد منع

 کاهش فشار خون ، عوارض جلدی ، مشکل تنفسی ، مشکل اختالل در تخلیه ترشحات ریه:عوارض جانبی

 .ثانیه انفوزیون شود 03تا  03میزان اولیه دارو در :توجهات

 .اطالع دهید متخصص بیهوشی تنفسی را به  -تاریخچه حساسیت یا مشکالت عضالنی :آموزش

 .درجه نگهداری شود 8تا  2در دمای  :اریشرایط نگهد
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 آتروپین سولفات

 Atropin:نام تجاری

 گروه آنتی کولینرژیک ها :گروه دارویی

 ا(ضد برادیکاری و آریتمی و ضد مسمومیت ، ضد مواد سمی ارگانو فسفره )حشره کش ه :گروه درمانی

 و قطره چشمی قرص و آمپول :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

کم کاری قلبی )برادیکاری( و بلوک قلبی و مهار رفلکس واگ )تحریک ناحیه گلو که باعث  :موارد مصرف

 د(استفراغ می شو

میلی  2دقیقه حداکثر  2میلی گرم از راه وریدی تزریق می شود و هر  1تا  3.2قبل از عمل  :میزان مصرف

 ادیکاردی میشود میلی گرم موجب بر2/1مصرف کمتر از .گرم تزریق شود

حساسیت شدید ، خونریزی حاد ، آب سیاه چشم و در موارد نارسایی کبدی ، کلیوی و  :مصرف موارد منع

 .قلبی با احتیاط مصرف شود

 ؛برادیکاردی خشکی دهان ، تشنگی ، یبوست ، احتباس ادرار ، سر درد و تپش قلب :عوارض جانبی

 و فشار خون را باید کنترل کنید . عالئم حیاتی مثل تعداد ضربان قلب  :توجهات

 .در سالمندان باید میزان کمتری تجویز شود*

 .در صورت عالئم خشکی دهان غر غره آب و مصرف آدامس مفید است:آموزش

 .دارو در دمای معمولی اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 آ - ث - آ

  : Excedrin تجاری نام

 کافئین + A.S.A + استامینوفن ترکیب: دارویی گروه

 تب و ضد التهاب  ضد.  درد ضد: درمانی گروه

 قرص: دارویی شکل

 C گروه: حاملگی دوران در مصرف

 تب.  متوسط تا.  خفیف های درد: مصرف موارد

 نارسایی و.  باال خون فشار.  دهنده خونریزی های بیماری.  آسم.  گوارشی های زخم: نع مصرف م موارد

 کبد و کلیه

 است کلیوی آسیب عارضه مهمترین -.  استفراغ و تهوع.  گوارشی ناراحتی: یجانب عوارض

  دارو با آب یا شیر مصرف به وصیه*ت  : توجهات

  شود مصرف معده اسید ضد داروهای با*

 هفته بعد از انفارکتوس میوکارد تجویز و مصرف نشود . 0به دلیل خطر آریتمی زائی کافئین تا *

 رکه داشته باشد از مصرف آن خودداری کنید. در صورتیکه دارو بوی س*

 .شود نگهداری خشک جای در: نگهداری شرایط
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 آدنوزین

 : Adenocardنام تجاری

 نوکلئوزید :گروه دارویی

 ضد آریتمی  :گروه درمانی

 ل(تزریقی )آمپو :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 (PAT)قلبی کاردی تاکی حمالت:مصرف موارد

دقیقه و در صورت لزوم تکرار  2تا  1جا و سریع طی  میلی گرم یک 0میزان مصرف اولیه  :ن مصرفمیزا

 .شود

و بیماری سینوس بیمار ، در مورد بیماران  0و  2حساسیت مفرط ، بلوک قلبی درجه  :مصرف  نعموارد م

 .آسمی با احتیاط مصرف شود

 .و مهمترین عارضه آریتمی قلبی می باشد تاری دید ، سر گیجه ، درد قفسه سینه ، :عوارض جانبی

محلول *دارو باید بیرنگ و شفاف باشد ، *نیتورینگ کنترل شود ، اوضعیت بیمار باید تحت م* :توجهات

 آدنوزین باید فاقد بلور باشد 

 .این دارو فاقد ماده نگهدارنده است و مانده آن باید دور ریخته شود *

 رو مفید نیست .نوشیدن قهوه بعد از مصرف دا:آموزش

در صووورت بووروز درد سووینه بووه پزشووک مراجعووه شووود،پس از مصوورف دارو برافروختگووی صووورت بووروز     *

 .میکند ، حمالت برونکو اسپاسم ممکن است بروز کند

درجووه  03تووا  12از یووخ زدن جلوووگیری شووود و در زمووان مصوورف بایوود در حوورارت :شرررایط نگهررداری

 .نگهداری شود
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 آمپی سیلین

 amcill:نام تجاری

 ا(پنی سیلین ها )آمینوپنی سیلین ه:گروه دارویی

 آنتی بیوتیک:گروه درمانی

 ویال تزریقیکپسول ، شربت ، :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 ت(عفونت های عمومی دستگاه تنفس ، سیستم ادراری ، عفونت پرده مغز)مننژی:موارد مصرف

 ساعت از راه عضالنی یا وریدی 0تا 0راه خوراکی یا هر گرم از  0تا  1روزانه  :میزان مصرف

 حساسیت به پنی سیلین ها و عفونت مونو نوکلئوز:نع مصرفموارد م

 اسهال ، اریتم)قرمزی(پوست ، مشکل خونی ، عارضه کلیوی و تشنج:عوارض جانبی

 بهتر است محلول تزریقی آماده شده حداکثر طی یک ساعت تزریق شود. :توجهات

تزریق مستقیم وریدی سریع ممکن است منجر به *دقیقه صورت گیرد .  12تا  13ون وریدی طی انفوزی*

با هر محلول حاوی دکستروز از جمله محلول های تغذیه داخل وریدی ناسازگاری  * حمالت تشنجی گردد.

 دارد.

وان آب بیمار میبایسوت دوره درموان را کامول کنود. بهتور اسوت دارو بوا معوده خوالی بوا یوک لیو            :آموزش

 .هید د مصرف شود.در صورت بروز آلرژی به پزشک اطالع

 .درجه نگهداری شود 03تا  12کپسول و ویال )محلول تزریقی( در دمای :شرایط نگهداری
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 آمینوفیلین

 : Amolineنام تجاری

 مشتقات گزانتین:گروه دارویی

 از کننده ریه )برونش( ، ضد آسمب :گروه درمانی

 l0m1/mg052آمپول   :شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

 .آسم ، تنگی راههای هوایی ، نارسایی احتقانی قلب و توقف تنفسی )آپنه( نوزادان:موارد مصرف

میلی گرم به ازای هر  3.0یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و در سالمندان افراد بالغ ف:میزان مصر

 کیلوگرم به صورت انفوزیون وریدی

حساسیت مفرط به گروه گزانتین ها ، نا منظمی قلبی ، کاهش کارکرد تیروئید :رفمص موارد منع

زخم  )هیپوتیروئیدی( ولی در بیماران مبتال به نارسایی کبدی ، بیمار دیابت قندی ، گلوکوم و فشار خون و

 .معده و روده با احتیاط مصرف شود

 قلبیافزایش ضربان قلب ، لرزش دست ، تشنج ، ایست  :عوارض جانبی

 فوزیون شود زیرا باعث ایست قلبی می شود .ننباید دارو سریعا ا* : توجهات

 در صورت تغییر رنگ نباید مصرف شود. * 

 . ی استیدر صورت افزایش ضربان قلب به پزشک اطالع دهید زیرا نشانه مسمومیت دارو*

 بیماران باید استعمال سیگار را قطع کنند. :آموزش

 .و غذا های حاوی گزانتین ممنوع استهمزمان مصرف نوشابه * 

 .درجه نگهداری شود03تا  12در دمای  :شرایط نگهداری
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 آمیودارون

 : Cordaronنام تجاری

 نزوفورانبگروه  :گروه دارویی

 ی(ضد آریتمی قلب یا دهلیز )قلب:گروه درمانی

 ی(میلی گرم 123و  233قرص و آمپول ) :شکل دارویی

 C هگرو :مصرف در دوران حاملگی

 بی نظمی ریتم قلبی )آریتمی( در بطن یا فوق بطن، فیبریالسیون یا فلوتر دهلیزی :موارد مصرف

میلی گرم از راه خوراکی به مدت یک تا  1033تا  833دوز یا میزان برای شزوع اولیه روزانه  :میزان مصرف

 میلی گرم در روز 033تا  233سه هفته و میزان مصرف نگهدارنده 

ولی در   SAکم کاری قلبی )برادیکاردی( و اختالل عملکرد گره 0و  2بلوک قلبی درجه :رفمص عنموارد م

 .موارد نارسایی کبدی یا ریوی و تیروئید کودکان با احتیاط مصرف شود

پاتی محیطی ، سردرد و وبی نظمی جدید در ریتم قلبی ، آسیب کبدی ، عارضه ریوی نور:عوارض جانبی

 یناییحساسیت به نور ، اختالل ب

 در مورد عالئم گوارشی در ابتدای درمان هشدار دهید.   * :توجهات

 .در مصرف وریدی )انفوزیون ( ، اندازه گیری فشار خون بیمار را باید مد نظر قرار داد*

 به بیمار آموزش دهید تا نبض خود را روزانه اندازه بگیرد. * :  آموزش

 رض نور قرار گیرد .ماه پس از قطع دارو نباید در مع 0تا بیمار *

 .تست ریوی و چشمی بعد از مصرف ضروری است* 

 .دور از نور و حرارات اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 ASA=سالیسیلیک اسید استیل

 Aspirin نام تجاری:

 سالیسیالتگروه دارویی: 

  ب /ضددردغیر مخدر/ضدتب/ مهارکننده  تجمع پالکتی ضد التها  گروه درمانی :

 ویدنی / شیافقرص /قرص ج اشکال دارویی:

 Cگروه مصرف در دوران حاملگی:

 کاوازاکیو  روماتویید آرتریت، بیماریهای التهابی همچون تبمتوسط تا خفیف،  دردهایانواع  موارد مصرف:

؛سکته قلبی حاد ؛ بیماری کرونری بدون عالمت ؛ آنژین پایدار مزمن و وبعنوان مهار کننده تجمع پالکتی

 آنژین ناپایدار

؛ آنژیوادم و  اختالالت انعقادی خونریزی دهنده؛ زخم معده ؛  حساسیت مفرط؛  آسم موارد منع مصرف:

 کهیر 

 و سردرد و پان سیتوپنی و راش  و جلوگیری از لخته شدن خون زخمهای گوارشی :عوارض جانبی

 حداقل یک هفته قبل از انجام عمل جراحی باید قطع شود* توجهات:

 *اگر بوئی شبیه به سرکه به مشام رسید قرص دور انداخته شود . 

 ر پاها و ساق های پاکنترل کنیدجذب و دفع و ادم را د –*روزانه وزن 

 . شود میل غذا یا شیر با دارو گوارشی عوارض کاهش منظور * به

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


      

 PHQL-100 

 بیمارستان ایزدی                                                                                                                                                                                                                                           دانشگاه علوم پزشکی                                                    

  Page 
16 

 
  

 استیل سیستئن

 Mucomyst , Parvolexنام تجاری:

 موکولیتیکگروه دارویی:

 آمپول، قرص و قرص جوشان. اشکال دارویی:

 مکانیسم اثر:

هش ویسوکوزیته ترشوحات موی شوود. افوزایش      با شکستن باندهای دی سولفیدی موکوپروتئین ها باعوث کوا  

گلوتاتیون کبدی که برای خنثی سازی متابولیست هوای سومی ناشوی از مصورف بویش از حود اسوتامینوفن        

 ضروری است.

 : موارد مصرف

مسمومیت با استامینوفن، برونشیت، پنومونی، سپتیک فیبروزیس، آمفیزم، آتلکتکازی، سل، مشکالت ناشی از 

 جراحی قلب و عروق. جراحی قفسه سینه و
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 C ویتامین–اسید آسکوربیک 

 Ascorbicapنام تجاری:

  C: ویتامین گروه دارویی

 آمپول، قرص و قرص جوشان  اشکال دارویی:

: پیشگیری و درمان اسکوروی، کمک به درمان سوختگی های شدید، بهبوودی شکسوتگی یوا    موارد مصرف

 زخم، بیماریهای مزمن و اسیدی کردن ادرار.

سرگیجه، درد در محل تزریق، اسهال، سوزش سر دل، کرامپ شکمی، تخریب سلول داسی  عوارض جانبی:

 شکل، افزایش دفع ادرار، سوزش ادرار، کریستالوژی، بی خوابی.
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 انسولین

 Iletin: نام تجاری

 هورمون ها :گروه دارویی

 گر

 ی(ضد دیابت ) قند :وه درمانی

 تزریقی :شکل دارویی

 Bگروه :در دوران حاملگی مصرف

 کنترل دیابت قندی ، کتواسیدوز دیابتی ، دیابت ناشی از حاملگی :موارد مصرف

واحود بوه ازای هور کیلوو گورم وزن       1توا   3.2طبوق دسوتور متخصوص عمول شوود.البته       :میزان مصررف 

 .معمول است

سواب موی   حساسویت شودید دارویوی و پوایین بوودن قنود از مووارد ممنوعیوت ح         :مصررف  موارد منرع 

 .شود

کواهش قنود خوون ، توورم ، قرموزی ، درد محول تزریوق، ضوایعات جلودی آتروفوی )            :عوارض جرانبی 

 .الغری( در محل تزریق ، شوک و حساسیت شدید

  :توجهات

  .تنها انسولین رگوالر یک ساعت قبل از غذا است*

یشوه ابتودا انسوولین    را بوا هوم دیگور موی خواهیود تزریوق کنیود هم        NPH هر گاه دو انسوولین رگووالر و  *

  .رگوالر را به داخل سرنگ بکشید

 .کرد تزریق وریدین  رگوالررامیتوا تنهاانسولین*

 سوواعت2 قنوودخون(  mg/dl103-03:  نرمووال) ناشووتا قنوودخون اسووت الزم موثردیابووت درمووان جهووت*

 .شوند چک گلیکوزیله وهموگلوبین(  mg/dl123-83) بعدازغذا

 نیازبووه بیموواروجراحی اسووترس هووای دوره شووودطی ادرارکنتوورل نکتووو اسووت الزم بیموواری دوره طووی*

 .یابد می افزایش انسولین
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 کنیووووود زیرراچوووووک دهووووودوتظاهرات رخ پوگلیسووووومییه اسوووووت ممکووووون اثرانسوووووولین دراوج*

 حافظووه ازحوود؛تاکیکاردی؛اختالالت بوویش وضعیف؛خسووتگی سووریع تعریق؛ضووعف؛گیجی؛لرز؛تهوع؛نبض:

 . وکند؛اضطراب؛ترموروگرسنگی هآهست برداشتن درتکلم؛قدم ای؛اختالل

 :باشید هیپرگلیسمی تظاهرات مراقب*

 خشوووک؛خواب ازحد؛گرگرفتگی؛پوسوووت بووویش اوری؛خسوووتگی ازتنفس؛پلوووی اسوووتون بووووی استشووومام

 .ولتارژی الودگی

 بهترین زمان تزریق انسولین رگوالر یک ساعت قبل از غذا است. :  آموزش

 ه گیری کنید.سطح قند خون را با دستگاههای خانگی انداز*

 .بیمار می بایست برای کنترل قند خون رژیم را نیز رعایت کند*

ق موی تووان توا یوک مواه نگهوداری کورد.دارو نبایود         اانسوولین را در درجوه حورارت اتو     :شرایط نگهداری

 .درجه است 08تا  2دمای مناسب  .در معرض نور خورشید یا حرارت قرار بگیرد
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 اپی نفرین

 Adernalin: نام تجاری

 سمپاتومیمیتیک :گروه دارویی

 بازکننده ریه ، باال برنده فشار خون :گروه درمانی

 سازی اماده .گویند می1333 در 1 نآ به دلیل همین به micg1000mg=1cc=1 آمپول: شکل دارویی

 یقرق مقطر بآ cc 9 با و کشیده نآ در را cc  1امپول کل برداشته 13cc سرنگ یک13333در 1 ادرنالین

 .کنیم می

 C هگرو :مصرف در دوران حاملگی

شوک ناشی از  درماندراحیای قلب و ریه داروی بسیار حیاتی است و در  - ایست قلبی :موارد مصرف

 .حساسیت دارویی )آنافیالکسی( یا آسم و حمالت ریوی در کودکان و جوانان بسیار مفید است

بل استفاده در آسم به صورت زیر جلدی با غلظت قا 1333/3یا  13333/3میزان غلضت آن  :میزان مصرف

 .میلی گرم تزریق شود 3.2تا  3.1به میزان  1/1333

 آسیب مغزی ، بی نظمی قلب ، نارسایی عروق و حساسیت دارویی:مصرف عنموارد م

 سر درد ، تپش قلب ، تهوع ، افزایش فشار خون ، سنکوپ :عوارض جانبی

 عمل شود. در تهیه غلظت طبق دستور *  :توجهات

گوواهی بوورای بووی حسووی موضووعی از ترکیووب اپووی نفوورین و لیوودوکائین اسووتفاده مووی شووود.این کووار را در  *

 انتهای اندام ها )دست و پا( نباید انجام داد.

 .قلب و فشار خون را کنترل کنیدضربان *

  .افزایش تعداد ضربان قلب جزء عوارض دارویی است :آموزش

 . سالمندی پرهیز کنید از مصرف خودسرانه به ویژه در*

 .در صورت احتمال حساسیت دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ، آن را آماده داشته باشید*

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 افدرین

 : Efedvonنام تجاری

 سمپاتومیمیتیک:گروه دارویی

 ضد آسم:گروه درمانی

 آمپول :شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

 باز کردن مجاری هوایی ، درمان احتقان بینی ، درمان عالمتی آسم:موارد مصرف

 بار در روز 0تا  0یک قرص :میزان مصرف

حساسویت شودید دارویوی ، پوورفیری ، آریتموی قلبوی، آب سویاه چشوم ، درد هوای          :مصررف  عنموارد م

 حاد قلبی

 لب ، بی نظمی قلبیتهوع ، استفراغ ، بی اشتهایی ، بی خوابی ، تپش ق:عوارض جانبی

 .مهمترین نشانه مسمومیت با افدرین روز عالئم تشنج است:توجهات

 مایعات کافی نوشیده شود.:آموزش

 .از مصرف خودسرانه میزان باالی دارو خودداری کنید*

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 اتومیدیت

 خواب آور گروه دارویی:

 میبیهوش کننده عمو گروه درمانی:

   : ml 10mg /  20Injectionتزریقی شکل دارویی:

 احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم مصرف در دوران حاملگی:

  و عروقی قلبی اختالالت مبتال بهبیماران - در بیهوشی عمومی موارد مصرف:

 طی یک دقیقه دیمیلی گرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن بیمار از راه وری 32/1- 30/1 میزان مصرف:

 حساسیت شدید دارویی. در خالل زایمان :منع مصرف موارد 

باال یا پایین رفتن فشار خون . آریتمی قلبی . درد محل تزریق . سکسکه . تهوع . استفراغ  عوارض جانبی:

 . خارش

 .تداخالت دارویی آن با وراپامیل و آرام بخش های دیگر باید در نظر گرفته شود* توجهات:

 .استراحت بیمار پس از بیهوشی ضروری است*صورت سابقه حساسیت دارویی به پزشک اطالع دهید. در *

و  ، عفونتایمنیسیستمدر اختالالت اتومیدیت مصرف*شود. نمی توصیه زایمانهنگام اتومیدیت مصرف*

بروز درد در  تواند موجبارو میدعضالنی داخل تزریق* .گیرد صورت موارد پیوند اعضا باید بااحتیاط فراوان

 توام مصرف* شد. عارضه این کاهش موجب توانمیضددرد مخدر  با یک درمانی پیش با شود که تزریقناحیه

داروها این مقدار مصرف بر روی توجهی معموال تاثیرقابل عضالنی و عصبی کننده بلوکبا داروهای اتومیدیت

تزریق وریدی دارو بهتر است به صورت آهسته و طی حداقل * .گذاردنمیایتراشه داخل گذاری لوله هنگام

  دقیقه صورت گیرد. 2-1

اگر چه مصرف همزمان بنزودیازپین ها ممکن است باعث بهبود بیهوشی گردد، احتمال افزایش ضعف *

  تنفسی و یا کاهش فشار خون باید در نظر گرفته شود.

 ارو ممکن است باعث ایجاد تحمل به اثرات دارو وابستگی و اعتیاد شود.مصرف متناوب د*

 .درجه نگهداری شود 18تا  0در دمای  شرایط نگهداری:
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 اکسی توسین

 Syntocinon:نام تجارى

  اکسی توسیک گروه دارویی:

  محرک ترشح شیر –محرک انقباض رحم  گروه درمانی :

 واحدی 13و  2: آمپول اشکال دارویی

 Cگروه  در حاملگی:مصرف 

: انقباض عضله صاف رحم را تحریک می کند )تقلید انقباضات طبیعی و خود به خوود زایموان(.   مکانیسم اثر

 برای افزایش خروج شیر از سینه ها، عضالت صاف پستان را تحریک می کند.

 :مقدار و روش مصرف

ه انفوزیون وریدی تجویز می شود سپس به : ابتدا یک تا دو میلی واحد در دقیقه از راالقاء و تحریک زایمان

دقیقه یک بار افزایش می یابد )به منظور ایجاد الگوی انقباضی مشوابه بوا    03تا  12تدریج با همان مقادیر هر 

 میلی واحد در دقیقه بیشتر شود. 23زایمان خود به خودی( این مقدار نباید از 

میلی لیتور در دقیقوه انفوزیوون موی     13-23با سرعتواحد اکسی توسین  13: سقط ناکامل و اجتناب ناپذیر

 شود.

میلوی   03توا   23واحد در یک لیتر(، با سرعت  03واحد )حداکثر  03تا  13 کنترل خونریزی بعد از زایمان،

واحد پوس از زایموان جفوت از راه     13واحد در دقیقه پس از خروج نوزاد از کانال زایمان، انفوزیون می شود یا 

 شود. عضالنی تزریق می

شروع اثر این دارو در تزریق وریدی بالفاصله بعد از تزریق بوده و مدت زمان اثر در تزریق وریدی یک سواعت  

 است و در کبد و کلیه، متابولیزه و تخریب می شود.

 



      

 PHQL-100 

 بیمارستان ایزدی                                                                                                                                                                                                                                           دانشگاه علوم پزشکی                                                    

  Page 
24 

 
  

 موارد منع مصرف:

چوریتی لگنی یا قرار گرفتن نامطلوب جنین در رحم مادر، پره ما -حساسیت به دارو، عدم تناسب آشکار سری

بلی رحم یا سرویکس، وضعیت های مسوتعد کننوده آمبوولی ترومبوپالسوتین، زایمانهوای      قجراحی ، سر راهی

 متعدد.

 

 عوارض جانبی:

برادیکاردی و سایر آرتیمی ها، هیپوکسی، خونریزی داخل جمجمه، تروما ناشی از خروج سوریع از   در جنین:

 .لگن،یرقان نوزاد

های قلبی، یپرتونیستی رحم، پارگی رحم، خونریزی بعد از زایمان، آرتیمیحساسیت مفرط منتهی به ه مادر:

 هماتوم لگن، تهوع، استفراغ، خونریزی زیر عنکبوتیه، افزایش جریان خون.

 سولفات منیزیم باالی سر بیمار باشد . توجهات : 

 سرم را تکان ندهید تا محتویات آن مخلوط شود بلکه باید آن را بچرخانید .*

زانتاسیون جنین و اقطار لگنی توجه کرده در صورتیکه تغییری در ضربان قلب جنین پدید آمد مادر را به پر*

 به پهلوی چپ بخوابانید .

ریتم وعمق تنفس و نبض و فشار خون رااندازه گرفته وتغییرات آن رااز نظر خونریزی مد نظر داشته باشید * 

. 

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 اندانسترون

 Zofran :نام تجارى

 سروتونین گیرنده آنتاگونیست :داروئی گروه

 . فراغاستضد  :درمانی گروه

 2 آمپولسی سی،  2میلی گرم در  0خوراکی  محلولمیلی گرمی،  0روکش دار  قرص :اشکال داروئی 

 سی سی. 0سی سی، و  2میلی گرم در سی سی، 

 Bگروه  :دوران حاملگی در مصرف

 کانسر جلوگیری و درمان تهوع و استفراغ، بعد از: عمل جراحی، رادیوتراپی، و شیمی درمانی  :موارد مصرف

 مفرط نسبت به دارو . حساسیت  : ع مصرف موارد من

 باید اندانسترون را، با احتیاط تجویز کرد. نارسایی کبددر 

 سردرد، خستگی، بدحالی، خواب آلودگی، اضطراب، آژیتاسیون، سرگیجه، سندرم خارج :عوارض جانبی

 آنژین هرمی، تشنجات گراندمال)نادر(، سنکوپ)نادر(، یبوست، دل درد، احتباس ادرار، آریتمی،

 ازی در درجه حرارت اتاق قابل نگهداری است .ساعت بعد از رقیق س 08 :توجهات

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%D8%AF
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 ایزوپروترنول

   Isoprenaline        تجارتی: نام

 بتاآدرنرژیک گروه داروئی:

 ضد آریتمی قلبی -برونکودیالتور  گروه درمانی:

 تزریقی شکل داروئی:

 C: گروه   مصرف در دوران حاملگی 

 بلوک قلبی ؛  رسایی قلبی و اسپاسم ریهعروق در شوک و نا برای انقباضموارد مصرف : 

 گشادکنندگی برونش در برونکواسپاسم حین بیهوشی 

و حساسیت مفرط و  آنژین قلبی و مسمومیت با دیگوکسین و بیماران کبدی کلیوی :موارد منع مصرف 

 دیس ریتمی 

 سر گیحجه . سردرد . بی نظمی قلبی . کاهش فشار خون . تشج . تپش قلب عوارض جانبی:

فشار خون و ضربان قلب بیمار باید کنترل شود. در صورت افزایش ضربانات قلبی سرعت و میزان *: توجهات

 .مصرفی دارو را کم کنید

در صورت بروز سرگیجه یا تپش قلب بیشتر به پزشک اطالع دهید. از مصرف بیش از حد چای و قهوه *

 .خودداری کنید

 را افزایش دهد این دارو می تواند اختالالت خون رسانی *

 از مخلوط کردن این دارو با محلول های حاوی بی کربنات سدیم اجتناب شود. *

 .در دمای اتاق نگهداری شود شرایط نگهداری:
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 ایزوفلوران

 Forane : نام تجارتی

 بیهوش کننده عمومی)گاز هالوژنه ( :گروه داروئی

 استنشاقیعمومی  ی بیهوش کننده درمانی: گروه

 (bottlesسی سی ) 133( یا بطری For Inhalation) اینهالر اشکال دارویی:

 C: گروه   مصرف در دوران حاملگی

و در تشنج های که به هیچ درمان داروی پاسخ نمیدهد  القاء و نگهداری بیهوشی عمومی موارد مصرف :

 کاربرد دارد.

 به علت حساسیت دارویی به ویژه در کسانی که استعداد هیپرترمی بدخیم دارند ممنوع است. موارد مانع:

مهمترین مشکل هیپرترمی بدخیم است ولی اختاللت کلیوی و کبدی ممکن است بروز  عوارض جانبی:

  کاهش فشار خون و اختالالت تنفسی از جمله عوارض دارو است. کند . درد عضالنی .

 ی شود.محیط وازودیالتاسیونتواند باعث : ایزوفلوران مینکته از فارماکولوژی کاتزونگ

باشد که در صورت تداوم یا مزاحمت نیاز به یکی از عوارض جانبی ایزوفلوران می لرزشی  عارضه نکته دیگر:

 توجه پزشکی دارد.

 ب بود.ضعف عملکرد قلبی از جمله عوارض است که باید مراق* توجهات:

 بیمار باید اطالعات دارویی و پزشکی خود را برای ثبت در تاریخچه به پزشک ارائه نماید.*

  شرایط ن

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4
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 بتامتازون

 Celestone: نام تجاری

 ن(گلکوکورتیکوئید )کورتو:گروه دارویی

 ضد التهاب ، مهار ایمنی:گروه درمانی

 ؛پماد ؛ کرم و قطره آمپول ؛قرص :شکل دارویی

 C گروه :ان حاملگیمصرف در دور

 التهاب شدید و مهار سیستم ایمنی ، نارسایی کورتکس آدرنال:موارد مصرف

 میلی گرم وریدی 9تا 2/3میلی گرم به صورت خوراکی یا 2/0تا 0/3روزانه :میزان مصرف

 عفونت های قارچی و حساسیت شدید:مصرف موارد منع

ن ، پرموویی صوورت ، بوی خووابی و بوی      سوردرد ، افوزایش اشوتها ، ضوعف ، افوزایش وز     :عوارض جرانبی 

 قراری

 .قطع داروی استروئیدی باید به تدریج و طی یک هفته صورت گیرد:توجهات

 .بتامتازون خوراکی را باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد :آموزش

 .در جای خشک و خنک نگهداری شود:شرایط نگهداری
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واکائینوپیب  

  Marcaine: تجاری نام

 آمیدی مشتقات:  گروه داروئی

 محیطی اعصاب و نخاعی کننده حس بی:  گروه درمانی

 C: گروه  مصرف در دوران حاملگی

 زریقیت: شکل داروئی

 طبیعی زایمان برای حسی بی.  چشم جراحی - عصبی بلوک - نخاعی - موضعی حسی بی موارد مصرف:

 سزارین و

 دارویی شدید حساسیت: مصرف عنم موارد

 موضعی ؛برادیکاردی ؛شوک آنافیالکسی ضایعات و تهوع.  سرگیجه.  قلبی ایست: جانبی عوارض

 . باشد دقیق باید دارو میزان*  : توجهات

 .  باشد پزشک نظر مد باید واکائین بوپی با دارویی تداخات*

  .شود قلب مونیتورینگ بایست می بیمار*

عضوی ، نواحی بی حس شده بدن  پس از ایجاد بی حسی موضعی ، جهت جلوگیری از آسیب ها یا صدمات*

 .نماببد محافظت  را تا زمان حس دار شدن آنها

 

 و دور از نور نگهداری شود . کنید خودداری دارو زدن یخ از و معمولی دمای در: نگهداری شرایط
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 یدینبیپر

 Nimuscar- (Akinetone) -آکینتون نام تجاری:

 : آنتی کولینرژیک  گروه داروئی

 د پارکینسونیسم: ض گروه درمانی

 C: گروه  مصرف در دوران حاملگی

 گرممیلی 13و آمپول mg 2: قرص شکل داروئی

-کوردن عووارض اکسوتراپرامیدال داروهوا بوه کوار موی       در درموان پارکینسوون و برطورف    موارد مصررف: 

 رود.

 گیجی و منگی  -گرفتگی عضالت -تاری دید -چشم درد -اغتشاش شعور عوارض جانبی:

 ز قطع ناگهانی دارو اجتناب ورزید .ا *: توجهات 

بوورای برطوورف شوودن خشووکی دهووان از آدامووس ؛ آب نبووات و نوشوویدن جرعووه هووای مکوورر آب اسووتفاده  *

 نمائید .

 این دارو میزان تعریق را کاهش میدهد.  *

 مراقب سوء مصرف این دارو جهت ایجاد کردن سرخوشی باشید .*
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 پاراستامول

 Apotel: نام تجاری

 : ضد درد ، ضد تب یداروی گروه

 میلی لیتر محلول تزریقی 7.6گرم پاراستامول در  1: آمپول تزریقی محتوی شکل دارویی

 B: گروه  مصرف در دوران حاملگی

درمان سریع االثر   -تسکین موقتی درد های خفیف تا متوسط  خصوصا بعد از اعمال جراحی موارد مصرف:

 تی تجویز اشکال داروئی دیگر، ممکن نباشد.تسکین اورژانسی هیپرترمی و درد وق  -تب 

 رنگ ، اشتهائی بی ، استفراغ ، تهوع: شامل و شود می آغاز ساعت  20معموال بعد از  :عالئم مسمومیت

 میزان به بسته ، وریدی یا خوراکی صورت به سیستئین استیل -ان  دوت آنتی تجویز. شکمی درد و پریدگی

 انجام می شود. ساعت 13 زمانی فواصل به مسمومیت،

 :کاهش فشار خون ، تنگی نفس، افزایش سطح ترانس آمینازعوارض جانبی

 در افراد با نارسائی کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.* توجهات:

 در افراد الکلیسم ، دچار سوء تغذیه و دهیدراته با احتیاط مصرف شود.*

 د با نارسائی کبدی حاد منع مصرف دارد.در افرا*در افراد حساس به پاراستامول منع مصرف دارد.*

دوزهای باالتر از میزان تجویز باعث ایجاد مسمومیت و صدمات جدی به کبد می شود. اولین عالئم *

روز بعد از تجویز مشاهده می شود.بعد از مشاهده عالئم مسمومیت باید آنتی دوت  0تا  0یا  2مسمومیت 

 تراپی سریع انجام شود.

 دقیقه انفوزیون گردد. 02اید در زمان بیشتر از محلول تزریقی ب* 

در صورتی که مصرف دارو فراموش شد و زمان مصرف دوز بعدی رسید ، الزم به دو برابر کردن میزان *

 مصرف نمی باشد.
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 پانکورونیوم

 Pavulonنام تجاری:

 عضالنی غیر دپوالریزان  –: مسدود عصبی  گروه داروئی

 ت اسکلتی : شل کننده عضال گروه درمانی

 C: گروه  مصرف در دوران حاملگی

 mg 2آمپول  شکل داروئی:

کننوودو تسووهیل ز تهویووه مکووانیکی اسووتفاده مووی کمووک در درمووان بیمووارانی کووه ا  مرروارد مصرررف:

 اینتوباسیون  

 ساعت یک بار بنابر وضعیت بیمار 2-0گرم وریدی هر میلی 0-2: بزرگساالنمیزان مصرف:

سوواعت یکبووار براسوواس  2-0م بووه ازا هوور کیلوووگرم وزن بوودن در روز هوور گوورمیلووی 32/1 – 1/3کودکااان:

 وضعیت بیمار  

در *دارو را نباید در ظرف پالستیکی نگاه داشت و تنها باید از محلول های تازه استفاده نمود  *: توجهات 

 صورت بروز واکنش های آلرژیک و آنافیالکسی دارو باید قطع شود .

 بیمار را چک نمائید.  V/Sبه هوش نیامده  تا زمانیکه بیمار کامالء *

 .نگهداری شود یخچال در :شرایط نگهداری
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 پتاسیم کلراید 

 : جانشین پتاسیم  گروه داروئی

 : اصالح الکترولیتی  گروه درمانی

  ml10mEq/2ml , 10mEq/1ویال  — :mg 600-500, Tablet:  اشکال داروئی

 A: گروه مصرف در حاملگی

 ؛ آلکالوز متابولیک یا بدون همراه هیپوکالمی  ؛ با دیگوکسین مزمن مسمومیت   :موارد مصرف

 طوالنی ،استفراغاسهال

، در عملکرد مری یا شدید، اختالل طوالنی شود: اسهال دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف این:  هشدار

 پتاسیم و زیادی قلب  ، انسداد شدید یا کاملایدوره فلج ، ،انسداد رودهمعده  تخلیه زمان بودن طوالنی 

 شود.می خون پتاسیم زیادی منجر به  که یا حاالتی خون

، در تنفس ، اشکالیا گزگز دردستها، پا یا لب ، بیحسیقلب یا آهسته نا منظم ضربان:  عوارض جانبی

 در پاها  سنگینی یا احساس ، ضعفیا ضعف ،خستگیاضطراب

 توجهات : 

 شود.می استفاده مدر یا دیگوکسین اگر از داروهای شود، بویژه باید کامل درمان دوره*   

 است ضروری پزشک به فوری ، مراجعهگوارشی خونریزی بروز عالئم  در صور ت*     

 .است خطرناک بروز آریتمی الاحتم بعلت mEq/L 2/2از بیش  پالسمائی  هایغلظت*      

 است ممکن پتاسیم غلظت گیری و اندازه الکتروکاردیوگرامبیمار، بررسی وضعیت دقیق پیگیری*        

  ضروری باشد.

 کلرور پتاسیم (،انفوزیونسرم کراتینین یا افزایش ادراری )کمدر عملکرد کلیه بروز اختالل در صورت*        

 شود. باید فورا قطع
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 پتیدین

 :Dolantinنام تجاری

 فنیل پیپریدین:گروه دارویی

 مخدر:گروه درمانی

 کشیده cc 2 سرنگ در ریکاوری در؛ cc 5در میلی گرم  133و23تزریقی:شکل دارویی

 ccو بوه حجوم  .کنویم  موی  رقیوق  مقطور  اب4cc بوا  و کشویده  ار امپوول  ازcc0 کوه  صوورت  این به. شود می

 نیممی رسا   5

 در حوالی زمان زایمان D و گروه B گروه:مصرف در دوران حاملگی

 درد متوسط و شدید و قبل از عمل و کمک بیهوشی:موارد مصرف

 ساعت 0زیر جلدی یا آهسته وریدی هر  ؛میلی گرم عضالنی100تا 25:میزان مصرف

 ی کبد و کلیهدر آسم ، حساسیت شدید دارویی، تشنج ، افراد پیر و نارسای :مصرف موارد منع

 دپرسووویون؛آسیستول؛خوووواب آلوووودگی ، یبوسوووت ، تشووونج ، خشوووکی دهان :عررروارض جرررانبی

 شدید هیپوتانسیونو قلبی ریتمی دیس؛تشنج؛تنفسی

 تزریق زیر جلدی به علت درد توصیه نمی شود.:توجهات

 عالئم حیاتی بیمار را کنترل کنید.*

 .ز رقیق کنیدبرای تزریق وریدی سرم در نرمال سالین یا سرم دکسترو*

 به علت خواب آلودگی کار دقیق و رانندگی ممنوع است. * :آموزش

 .نمائید درتخت وچرخش عمیق سرفه،تنفس به بیمارراتشویق ازبروزآتلکتازی منظورجلوگیری به*

 .پرهیزنمائید ناگهانی ازتغییروضعیت وضعیتی ازهیپوتانسیون جلوگیری رای*ب

 .اری شوددر دمای معمولی نگهد:شرایط نگهداری
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 پروپرانولول

 Inderal:نام تجاری

 2مهار کننده گیرنده بتا:گروه دارویی

 ضد فشار خون ، ضد میگرن:گروه درمانی

 قرص ، آمپول :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 فشار خون ، بی نظمی ریتم قلبی، درمان درد قلبی ، پیشگیری سردرد عروقی:موارد مصرف

 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم 3.2بار در روز و در آریتمی  2میلی گرم  03شار خون در ف:میزان مصرف

 .در مورد شوک قلبی ، نارسایی احتقانی قلبی، آسم ریوی ممنوع است:مصرف موارد منع

خستگی ، کاهش فشار خون ، درد قفسه سینه ،وزوز گوش ، اشکال در صحبت کردن، تهوع :عوارض جانبی

ی ، کاهش میل جنسی ، عفونت مجاری ادراری ، درد کلیوی ، درد مفاصل و کمر درد و ، اسهال،شب ادرار

 ضایعات پوستی

 .دارو به همراه غذا تجویز شود*فشار خون و نوار قلب بیمار باید کنترل شود.  :توجهات

 مصرف دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود.*  :آموزش

 د. این دارو در سالمندان با احتیاط مصرف شو*

 .در موارد اضطراب و تپش قلب هم کاربرد دارد*

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 پروپوفول

 :Diprivanنام تجاری

 سدایتو ها:گروه دارویی

 آرام بخش –خواب آور  – دارو های کمک بیهوشی:گروه درمانی

 تزریقی:شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

 شدید ثر( ، استفراغثر و کوتاه االلقا بیهوشی عمومی)سریع االبرای ا :موارد مصرف

 .بسته به وضعیت بیمار تعیین می شود :میزان مصرف

حساسویت شودید دارویوی ، صورع ، سوالمندان و در فوردی کوه فشوار داخول مغوزی           :مصررف  موارد منع

 .باالیی دارد، منع مصرف دارد

د و سووزش محول تزریوق ، کهیور ، خشوکی      ایسوت قلبی،ریووی، کواهش فشوار خوون، در     :عوارض جانبی

دهوووان ، احتبووواس ادراری ، تغییووور رنوووگ پوسوووت ، سووورفه ، سووووزش گلوووو ، اخوووتالل شووونوایی و      

 بینایی،احساس سرما و لرز ، تشنج و خواب آلودگی

خطوور مصوورف دراز موودت آن چربووی خووون مووی *  در سووالمندان بووا احتیوواط تجووویز شووود.*   :توجهررات

 .با خون و پالسما از راه یک ورید تجویز نکنید پروپوفول را همزمان*باشد. 

 .مثل دیگر گاز های بیهوشی توجهات ویژه الزم دارد:آموزش

 .درجه نگهداری شود. الزاما در یخچال نگهداری نشود 22تا  2در دمای :شرایط نگهداری
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 Protamine Sulfateپروتامین سولفات

 دوتآنتی :گروه داروئی 

 هپارینآنتاگونیست  درمانی: گروه

 C: گروه مصرف در حاملگی

  :mg/ml10         )(5mlUAH/ml  1000Injection     شکل دارویی:

 در مصرف بیش از حد هپارین به شکل زیر استفاده می شود: موارد مصرف:

پروتامین برای خنثی  mg1شود. بالغین و کودکان: دوزاژ براساس بررسیهای انعقادی خون وریدی تعیین می

هپارین بدست آمده از مخاط روده، از راه وریدی  115Uهپارین بدست آمده از نسج ریه یا  U90کردن 

در 50mgدقیقه انجام شود. حداکثر دوزاژ،  0تا یک صورت آهسته و در خالل شود. تزریق باید بهتزریق می

 ای است.دقیقه 13هر دورة 

ا هپوارین ترکیوب شوده و یوک کموپلکس      این دارو وقتوی در حضوور هپوارین تجوویز شوود. بو      : مکانیسم اثر

 شود.دهد و مانع اثرات هپارین میپایدار تشکیل می

 : حساسیت به ماهی ؛ بیماریهای قلبی و عروقی ؛ کودکان موارد منع مصرف

برافروختگووی گووذرا، احسوواس گرمووی، تنگووی ؛  :افووت ناگهووانی فشووارخون، برادیکوواردیعرروارض جررانبی

 نفس، خونریزی، حساسیت مفرط.

توور از هپووارین داشووته و همچنووین خووود نیووز دارای کووه پروتووامین نیمووه عموور طوووالنیاز آنجوواییز:تجرروی

 اثرات ضدانعقادی است، دوزاژ دارو را بدقت تعیین نمائید.

 رقیق نمود. 5%توان در محلول نرمال سالین یا دکستروز دارو را می
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 توجهات :

رمووان بووا هپووارین تجووویز کوورد، زیوورا ایوون موووارد پروتووامین را نبایوود در موووارد خووونریزی جزیووی بوودنبال د*

 بدنبال قطع هپارین ظرف چند ساعت برطرف خواهند شد.

 ساعت بعداز تجویز هر دوز دارو کنترل کنید. 0فشارخون و نبض بیمار را هر دقیقه یکبار حداقل تا *

 ری کرد.گیدقیقه بعداز تجویز پروتامین سولفات اندازه 2-12توان های انعقادی را میتست*

 *هر یک ساعت که از تجویز هپارین بگذرد ؛دوز محاسبه شده پروتامین سولفات نصف می گردد.

 *حساسیت به ماهی را سوال کنید در صورت وجود حساسیت دارو باید با احتیاط مصرف شود . 

بوه بیموار توصویه کنیود توا برطورف شودن خطور خوونریزی از فعالیتهوایی           آموزش بیمار / خرانواده : 

 گردد پرهیز نماید.منجر به خونریزی میکه 

 مصرف در دوران شیردهی:

عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده 

 شود.

نگهداری نمود. از یخ زدن دارو  30C-15پروتامین سولفات را باید در درجه حرارت  :شرایط نگهداری

 ی نمائید.جلوگیر
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 پروکائین آمید

 Procan-SRری : نام تجا

 آنالوگ آمیدی / پروکائین هیدروکلراید  :گروه دارویی

 ضد آریتمی قلبی :گروه درمانی

  کپسول و آمپول:شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 ( کاربرد داردAF-PAC-PVST-VT-MIدر بی نظمی های ریتم قلب ) :موارد مصرف

 حساسیت شدید دارویی . بلوک قلبی . میاستنی گراویس ؛ لوپوس مصرف: عموارد من

تب . درد عضالنی . بی نظمی قلبی. اختالالت روانی. بلوک قلبی. ضعف . سرگیجه . بی  :عوارض جانبی

 اشتهایی. تهوع . درد شکم اختالالت خونی از عوارض شایع است.

ونمردگی آزمایشهای انعقادی انجام می شود.در در صورت خونریزی و تغییر رنگ پوست و خ* توجهات:

 باشد. مانیتورینگ صورت تزریق وریدی می بایست بیمار تحت 

  درد عضالنی . اسهال و درد گلو مهم است به پزشک مراجعه شود .*

 در صورت بروز تب و ضایعات پوستی اطالع دهید. *

 ساعت از نظر نشت دارو بررسی کنید .  8محل تزریق را هر*

مکن است در مدفوع مواد مومی شکل به وجود بیایند . عالئم حیاتی بیمار کنترل و ثبت شود . م*

تاکی دیس  –استفراغ  –تهوع  –خواب آلودگی  –مسمومیت با این دارو را مدنظر داشته باشید : گیجی *

 ریتمی و الیگوری 

 20کرد . محلول این دارو تا  در درجه حرارت اتاق می توان داروی خوراکی را نگهداری:شرایط نگهداری

 ماندگار می باشد. co8-2روز در درجه حرارت   0ساعت در درجه حرارت اتاق و تا 
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 پرومتازین

 : Phenerganنام تجاری

 فنوتیازین ها:گروه دارویی

 ؛ضد سرگیجه ، ضد حساسیت آرام بخش:گروه درمانی

 قرص و شربت و آمپول:شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

 حساسیت و خارش پوستی ، بی خوابی ، تهوع ، استفراغ:موارد مصرف

 ساعت 0میلی گرم هر  3.1در بالغین یک قرص و کودکان یک قاشق شربت :میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی ،صرع ، حمالت حاد فشار خون:مصرف موارد منع

اری و بووی اشووتهایی ، عوووارض خووونی ، زردی ، تشوونج ، کومووا ، سوورگیجه ، بووی قوور  :عرروارض جررانبی

 یبوست ، خشکی دهان ، مشکالت تنفسی ، استفراغ

   داروی خوراکی با غذا یا شیر یا آب میوه استفاده شود.:   توجهات

 وضعیت تنفسی بیمار باید کنترل شود.*

 .مرگ ناگهانی در نوزادان و شیر خواران گزارش شده است*

 ود. به علت خواب آلودگی از رانندگی اجتناب ش:آموزش

 .بدون تجویز پزشک مصرف نشود*

 .در دمای معمولی نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 پنی سیلین ها

 Beepen: نام تجاری

 ضد میکروب ها :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 ویال قرص ، شربت ، :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 عفونت پرده مغز )مننژیت ( ، دیفتری، سفلیسدر درمان عفونت های ریوی ،  :موارد مصرف

در انواع عفونت  0.0.0و پنی سیلین  833333و   G،بنزاتین ، پنی سیلین  vانواع پنیسیلین :میزان مصرف

 .ها کاربرد دارند از آنژین چرکی تا عفونت های شکمی و ریوی و میزان مصرف متفاوتی دارند

 حساسیت شدید دارویی :مصرف موارد منع

حساسیت شدید ،تهوع ، استفراغ ، تشنج ، کوما ، عوارض خونی ، آبسه استریل محل تزریق  :رض جانبیعوا

 ، واکنش پوستی، تب

سابقه *حساسیت به پنی سیلین اغلب به نوع تزریقی بروز می کند و در نوع خوراکی اندک است. :توجهات

 حساسیت بیمار به آن را از بیمار بپرسید .

 .باید کنترل شود عملکرد کلیه وکبد* 

 .تحت نظر باشد ازنظر کهیر وقرمزی و... دقیقه 03بعد از تزریق به مدت بیمار :آموزش

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 نییدون آیداووپ

 بتادین  :نام تجاری

 ضد عفونی کننده موضعی طبقه بندی درمانی:

 Dگروه  طبقه بندی مصرف در حاملگی:

در بسته بندی های مختلوف،   %13، محلول موضعی  %2/0کراپ س، بتادین ا %1دهانشویه  :اشکال دارویی

 %13، پماد موضعی %13ژل و دوش واژینال 

بوه عنووان ضود عفوونی کننوده موضوعی بورای         پیشگیری و درمان عفونت های سوطحی، ب  موارد مصرف:

 سوختگی ها، بریدگی ها و سایر جراحات کوچک و درمان واژینیت

حساسیت به یُد، مصرف به عنوان آنتی سیتیک مهبلوی در حواملگی )گوروه     منع مصرف و احتیاط: موارد

D در سوختگی های وسیع به ویژه در بیماران دچار اسیدوز متابولیک یا اختالل عملکرد کلیه باید با احتیاط ،)

 مصرف شود.

 اسیدوز متابولیک، اختالل فعالیت کلی عوارض جانبی:
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 نتتراسیکلی

 : Tetracyn نام تجاری

 تتراسایکلین :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک:گروه درمانی

 %0و پماد جلدی  %1چشمی، پماد میلی گرمی 223کپسول  :شکل دارویی

 D گروه :مصرف در دوران حاملگی

عفونوت هوای عموومی خفیوف توا متوسوط، بیمواری عفوونی لگون ، عفونوت گونوکووکی ،            :موارد مصررف 

 ی، سفلیس ، عفونت مجاری ادراری در زنانبیماری های مقاربت

 بار در روز 0کپسول 2یک تا :میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی:مصرف موارد منع

تهوووع ، اسووتفراغ و اسووهال جووزء عوووارض گوارشووی آن مووی باشوود.ناراحتی شوودید    :عرروارض جررانبی

 .گوارشی و زخم مریممکن است بروز کند.اختالالت خونی نیز از عوارض مهم است

 ابتدا از کشت و آنتی بیوگرام می بایست مطمئن شوید. :وجهاتت

 .عوارض گوارشی را با خوردن غذا با دارو کاهش دهید*

 بیمار نباید در معرض نور قرار بگیرد.  :آموزش

 این دارو نباید تاریخ گذشته باشد زیرا باعث عوارض شدید کلیوی می شود.*

 .یداسهال را جدی بگیرید و به پزشک اطالع ده*

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 امیک اسید )ترنسید(زترانگ

   cyklokapronنام تجاری :

 ضد فیبرینولیزگروه داروئی : 

   آنتی هموراژیکگروه درمانی : 

 B گروهمصرف در دوران حاملگی : 

 mg23وآمپول  mg500کپسول  اشکال دارویی:

 -دان در بیمواران مبوتال بوه همووفیلی )پیشوگری و درموان(      : خوونریزی بعود از جراحوی دنو    موارد مصرف

برداشووت پروسووتات یووا   -مخووروط بوورداری از بافووت گووردن رحووم    -خووونریزی بعوود از اعمووال جراحووی   

خووونریزی درون  -هیپرمنوووره –خووونریزی از بینووی -خووونریزی ناشووی از هیپرفیبرینووولیز  -جراحووی رحووم 

 آسای ارثیکهیر  غول -اتاقک چشم 

دارو در شوویر مووادر تقریبووار یووک درصوود غلظووت سوورمی اسووت پیونوود پروتئینووی ایوون دارو  غلظووت پخرر :

 یابد.بسیار کم است. ترانگزامیک اسید به آلبومین سرم پیوند نمی

وجوود لختوه فعوال داخول عوروق )خطور تشوکیل ترموبووز شودید و حتوی کشونده            موارد منع مصررف: 

 وجود دارد.

منگوی، خسوتگی یوا ضوعف غیرمعموول( ممکون اسوت         کموی فشوار خوون )سورگیجه یوا      عوارض جانبی:

 - اسووتفراغ – تهوووع -اسووهال – توواری دیوود یووا سووایر تغییوورات بینووایی  - از تزریووق سووریع وریوودی باشوود 

 شدن خون قاعدگی(گی )ناشی از لختهدناراحتی غیرمعمول در قاع
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کمووپلکس  IXمصوورف همزمووان بووا کمووپلکس ضوود مهووار انعقووادی یووا فوواکتور هررای دارویرری:تررداخل

 ممکن است خطر بروز  عواقب ترومبوتیک را افزایش دهد.

کننوده از بووارداری حواوی اسووتروژن ممکون اسووت خطوور    مصورف همزمووان بوا داروهووای خووراکی جلوووگیری   

 تشکیل ترومبوز را افزایش دهد.

ترومبولیتیووک )ماننوود اسووترپتوکیناز، یووا اورکینوواز( اسووت. اسووید      یاسووید ترانگزامیووک متضوواد داروهووا  

   ممکن است در درمان خونریزی شدید ناشی از داروهای ترومبولیتیک مؤثر باشد ترانگزامیک

 توجهات  : 

 انجام اقدامات زیر در پیگیری وضعیت بیمار اهمیت دارند:*

 معاینات چشمی از جمله آزمونهای صحت بینایی، بینایی رگها، ته چشم و میدان بینایی*

 کنترل کنید . قبل و در حین درمان ؛عملکرد کبدی بیمار را *
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 تیوپنتال سدیم

 Nesdonalنام تجاری:

 باربیتورات کوتاه اثر –General Anaestheticsگروه دارویی:

 : سداتیو / هیپنوتیک / بیهوشی عمومی  گروه درمانی

 میلی گرم 1333و  233فرم تزریقی اشکال داروئی: 

کننده وریدی در اعمال جراحی وان بیهوشبه تنهایی به عن ؛برای القای بیهوشی عمومی  : موارد مصرف

ها و برای ایجاد خواب در حین بیهوشی متعادل همراه کنندهکوتاه مدت ، داروی کمکی به همراه سایر بیهوش

در مقادیر کم همراه با داروهای مخدر و ؛ های عضالنی کنندهبا داروهای دیگر مانند داروهای ضد درد با شل

به صورت مصرف کوتاه مدت جهت  ؛ عمال جراحی طوالنی مدت اه بیهوشی در نیتروس اکساید برای ادام

ای در صورتی که درمان افزایش فشار داخل جمجمه؛ کنترل حالتهای تشنجی طی بیهوشی استنشاقی 

-کنندهای طی استفاده از بیهوشوضعیت تنفسی بیمار کنترل شده باشد، و برای کاهش فشار داخل جمجمه

 نارکوآنالیز در اختالالت روانی و های استنشاقی 

این دارو در درمان بیماران مبتال به پورفیری حاد با پورفیری با تظاهرات پوستی با : موارد منع مصرف 

 سابقه ابتالی به آن نباید مصرف شود.

ا در صورتیکه دارو از رگ نشت نماید از نیتروپروساید یا کلرپروکائین استفاده شود این داروه*:   توجهات

 درد ناحیه را کاهش داده و گردش خون را زیاد می کند . 

 محلول کدر را بکار نبرید .*به هنگام استفاده وسایل احیائ قلبی ریوی در دسترس باشد.  *

 و دور ازنور ویخ زدگی نگهداری شود .co30-10در درجه حرارت : نگهداری شرایط
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 جنتامایسین

 : Garamycinنام تجاری

 مینو گلیکوزید هاآ :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 چشمی و قطره  ، پمادمیلی گرم 83،  03،  23تزریقی  :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

عفونوت هوای گورم منفوی و برخوی از گونوه هوای اسوتاف زخوم جراحوی ، عفونوت ادراری ،            :موارد مصرف

 عفونت ناحیه لگن

 داروییحساسیت شدید :مصرف موارد منع

عووارض کلیووی کوه بسویار خطرنواک اسوت، مشوکالت شونوایی، ضوعف عموومی، تشونج            :عوارض جانبی

 ، عوارض پوستی ، خارش ، زخم دهان ، راش ، کهیر

 در اختالل عملکرد کلیه میزان آن کاهش یابد یا تنظیم شود. :توجهات

  .اسهال و خارش جلدی را جدی بگیرید*

 .شود عضالنی –انسدادعصبی احتمال کاهش دتاموجبشو انفوزیون دقیقه 03-03 درمدت*

 .نشود ادراری مجاری به آسیب زیادداروموجب کندتاغلظت مصرف یامایعات آب کافی اندازه بیماربایدبه*

 . شود چک ای ودوره منظم صورت داروبایدبه سرمی وغلظت کراتینین کلیرانس*

 .باشد می وشنوایی کلیوی سمیت دارودارای*

 .را طبق دستور پزشک مصرف کنید و عوارض جدی را اطالع دهید دارو ها:شآموز

 .در نوع موضعی جنتامایسین ،بیمار نباید در معرض نور باشد*

 .نوع موضعی و چشمی را در عفونت های پوست ، زخم و سوختگی می توان به کار برد :نکته

 .در جای خشک و خنک نگهداری شود:شرایط نگهداری
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  دانترولن

 Dantrium:نام تجارى

 مشتق هیدانتوئین :گروه داروئی

 با اثر مرکزی . عضالت مخططشل کننده  :گروه درمانی

 کپسول، آمپول :اشکال دارویی

 C: گروه  حاملگی دوران در مصرف

؛  جلوگیری از هیپرترمی بدخیم ؛در بیمارانی که باید جراحی بشوند   هیپرترمی بدخیمدرمان :مصرف موارد

 ؛ جلوگیری از عود هیپرترمی بدخیم بعداز بحران 

 دلیل افزایش خطربروز مسمومیت کبدییروز بهمثل هپاتیت یا سبیماری فعال کبدی :منع مصرف موارد

تاکیکاردی ؛ عوارض گوارشی ؛ سرگیجه ؛ توهم ؛ اختالل دید و شنوائی ؛ تب ؛لرز ؛ تعریق :جانبی عوارض

 خارش ؛کهیر

 . بیمار نباید در معرض نور باشد* :توجهات

 برای کاهش تحریکات گوارشی، دارو را با غذا یا شیر مصرف نمایید.*

 از نظر افزایش فعالیت های تشنجی مد نظر قرار گیرد . بیمار را*

محلول رقیق شده را از نور محافظت نموده و در .در دمای معمولی اتاق نگهداری شود :نگهداری شرایط

 ساعت مصرف کنید.  7عرض 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85
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 دکستروز

 جانشین مایعات، تأمین کننده کالری درمانی: گروه

 هت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتهامحلولهای کریستالوئید ج:  گروه داروئی

 Cگروه  طبقه بندی مصرف در حاملگی:

، محلولهای تزریقی دکستروز هموراه کلورور سودیم، ویالهوای      %13و  %2: محلولهای تزریقی اشکال دارویی

 %23و  23%

 وجوود  cc 0111و  211در بسوته هوای    ایزوتونیک بوده ،فاقد الکترولیوت :  %2سرم قندی موارد مصرف:

 – back painدرموان  -. یابود  موی  گلوکزپالسوماکاهش  کوه  مودت  طوالنی ورزشهای:  موارد استفاده  .دارد 

 NPO _  هیپرتونیک دهیدراتاسیون درمان – ها جراحی – فقرغذایی دنبال به انرژی تامین

 فاقد الکترولیت و خاصیت دیورتیک :  %10سرم قندی

تاسیم همراه پمسمومیت با  - بیماران نارسایی کلیوی - وگلیسمیدرمان هیپ - تامین انرژی:موارد استفاده   

 جانشینی مایع  -ریوی ادم  - بیمار با تب - با انسولین

 :و باالتر %23سرم قندی 

 . کامالر هیپرتونیک در بیماران آنوری ممنوع است

تأمین کالری در  جهت ؛ موارد استعمال :در شوک هیپوگلیسمی ، در مسمومیت با آب ، ادم ژنرالیز دارند

  ؛ حداقل حجم آب و محلول

 رکزیموریدی به صورت همراه با سایر مایعات جهت انفوزیون  %23و  %23و  %13محلول 
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دیابتی، خونریزی داخل جمجمه ای یوا داخول سوتون     ی: هذیان، بیماران دهیدراته، اغماموارد منع مصرف

فاده در اختالالت آب و الکترولیت به تنهایی ممنووع  است با احتیاط مصرف شود. ملیتوس مهره ای، در دیابت  

 می باشد

ریوی، دیوز  ادم -قلبسندروم هیپراسموالر، افزایش فشار خون و نارسایی احتقانی  عوارض جانبی:

؛ ترومبوز ،التهاب موضعی ورید های محیطی از عوارض شایع تزریق محلول های قندی زوریاسموتیک، گلیکو

 . هیپرتونیک می باشد

 . ز نکاتی که باید به آن توجه شود تاریخ مصرف و باقی مانده محلول مصرف نشودا

 . تزریق زیر جلدی ممنوع چون دردناک است . قبل از تزریق فشار خون کنترل شود

  . این محلول ها در افراد دیابتی به همراه انسولین باید مصرف شود
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 دگزامتازون

 : آدرنوکورتیکوئیدگروه دارویی

 ضد التهاب، مهار ایمنی انی:گروه درم

 وقطره چشمیmg2/3، قرص  mg8آمپول  شکل دارویی:

 Cگروه  مصرف در دوران حاملگی:

هوای غووده فوووق کلیووه، ورم  التهوواب دهووان، داروی مخصوووص تسوت تشووخیص بیموواری  مرروارد مصرررف:

 مغزی، استفراغ، التهاب مفاصل، درمان کمکی در مننژیت باکتریال، ورم مجاری هوایی

گورم بوه   میلوی  0/3در مننژیوت   -سواعت  12توا   0آمپوول هور    2توا   یاک : در التهاب مغزی ن مصرفمیزا

گوورم تزریووق وریوودی و سووپس میلووی 13سوواعت در روز اول تووا چهووارم درمووان یووا  0ازای هوور کیلوووگرم هوور 

 ساعت 0گرم هر میلی 0هر 

 هامشابه دیگر کورتون :مصرف موارد منع

 بیخوابی، احساس انرژی و سرخوشی، تشنج زخم دستگاه گوارش، عوارض جانبی:

 : قطع داروی استروئیدی باید به تدریج و طی یک هفته صورت گیرد.توجهات

 : قرص خوراکی را باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد.آموزش

  در دمای اتاق نگهداری شود. شرایط نگهداری:
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 دوبوتامین

 : Dobutrexنام تجاری

 آدرنرژِیک ها:گروه دارویی

 محرک قلب:گروه درمانی

 ی( تزریقی ) انفوزیون ورید:شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

درمان نارسایی حاد قلبوی و در شووک قلبوی یوا عفوونی یوا جراحوی قلوب و افوزایش مودت           :موارد مصرف

 ضربان قلب

 12توا   13ه میکروگورم بوه ازای هور کیلووگرم در دقیقوه ) انفوزیوون وریودی( توا بو          2توا  2:میزان مصرف

 .میکروگرم به ازای هر کیلوگرم برسد

 (IHSS) حساسیت شدید دارویی و بیماری تنگی هیپرتروفیک تحت آئورتی:مصرف موارد منع

حموالت آسوم ، کواهش فشوار خوون ، حساسویت شودید، تهووع ، سوردرد ، توپش قلوب ،            :عوارض جانبی

 تنگی نفس

 مایعات کافی باید برای بیمار تامین شود.:توجهات

 .نوار قلب و فشار خون بیمار کنترل شود*

 در صورت تشدید عالئم به پزشک اطالع داده شود.:آموزش

 .ممکن است در محل تزریق درد ایجاد شود، در این صورت به پرستار اطالع دهید* 

 .درجه( نگهداری شود 12تا  2محلول تهیه شده در جای خنک ) :شرایط نگهداری
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 دوپامین

 : Dopastat نام تجاری

 سمپاتومیمیتیک :گروه دارویی

 تنگ کننده عروق:گروه درمانی

 تزریقی :شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

محورک قلبوی اسوت و در درموان کواهش یوا افوت فشوار خوون و شووک قلبوی و نارسوایی             :موارد مصرف

 .قلبی و نارسایی کلیه مفید است

تووا  1033سووی سووی محلووول و بووا غلظووت   232میلووی گوورم دوپووامین در  833تووا 033: فمیررزان مصررر

 .میکروگرم در هر میلی لیتر انفوزیون شروع شود 0233

در بیمواری هایفئوکروموسویتوما یوا آریتموی فیبریالسویون بطنوی یوا تواکی آریتموی          :مصررف  موارد منع

 .ممنوعیت مصرف دارد

 تهوع ، استفراغ ، درد قفسه سینه ، تشدید حمله آسمی:عوارض جانبی

مخلوط کردن دوپامین با محلوول سورم بوی کربنوات سودیم یوا فنوی تووئین سودیم خوودداری            از:توجهات

 شود. 

 کنترل عالئم حیاتی و مونیتورینگ نوار قلبی ضروری است.*

 .برای تزریق از ورید های بزرگ استفاده کنید *

در محوول تزریووق ممکوون اسووت درد ایجوواد شووود و در صووورت بووروز ایوون عارضووه بووه پرسووتار   :آمرروزش

 .طالع دهیدا

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 دیازپام

 : Valium نام تجاری

 بنزودیازپین ها :گروه دارویی

 آرام بخش ، ضد اضطراب :گروه درمانی

 و شیاف آمپول ،قرص :شکل دارویی

 D گروه :مصرف در دوران حاملگی

)پانیووک( در اسپاسووم  درمووان اضووطراب ، تشوونج ، ضوود لوورزش ، ضوود حمووالت توورس  :مرروارد مصرررف

 ز( کزامبتال به عضالنی )به عنوان شل کننده عضالت ، اسپاسم در بیماران 

 ( - IV-  IM)میلی گرم( دیاز پام 23تا  2به نوع بیماری بستگی دارد) :میزان مصرف

حساسویت شودید ، کسوانی کوه در مسومومیت شودید بوا الکول در کموا هسوتند.آب            :مصرف موارد منع

 ه(وم زاویه بستسیاه چشم )گلوک

خووواب آلووودگی شوودید ، گیجووی خشووکی دهووان ، یبوسووت ، زردی ، درد عضووالنی ،  :عرروارض جررانبی

 تنگی نفس ، کم خونی ، اختالالت سلول های خونی و کاهش فشار خون

 خواب آلودگی شدید از جمله عالئم مسمومیت است.  :توجهات

 .قطع دارو به طور ناگهانی خطر ناک است*

 تجویز وریدی احتمال کاهش فشار خون و وقفه تنفسی می رود.در *   :آموزش

 از مصرف داروهای آرام بخش دیگر به طور همزمان پرهیز نماید. بیمارمی بایست *

 .پس از مصرف دارو از انجام کار های نیاز مند دقت و رانندگی خودداری شود*

 .در دمای معمولی اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 میندیفن هیدرا

 Diphen :نام تجاری

 از مشتقات اتانول آمین H1گیرندة آنتاگونیست :گروه دارویی

 کولینرژیک(آور ، ضددیسکنزی )آنتیبخش و خوابآرام :گروه درمانی

  الگزیر –قرص  –آمپول :شکل دارویی

 Bگروه  :مصرف در دوران حاملگی

خوابی هیستامین( ؛بییا پالسما )آنتی: رینیت آلرژیک؛ واکنشهای آلرژیک نسبت به خون موارد مصرف

 ( یا سرگیجهmotion sickness؛سرفه ؛ بیماری حرکت)

ها با ساختمان شیمیایی مشابه ، هیستامینآنتیحساسیت مفرط به این دارو و سایر  مصرف: موارد منع

 های منوآمین اکسیداز.حملة حاد آسم ، مصرف همزمان با مهارکننده

ودگی؛ هیپوتانسیون، طپش قلب، تاکیکاردی، کهیر؛ خشکی بینی و حلق تهوع، آلخواب: عوارض جانبی

 استفراغ، اسهال، یبوست

به بیمار توصیه کنید دارو را مطابق دستور مصرف نموده و از زیاد نمودن دوز تجویز شده پرهیز  *  :توجهات

 نماید.

 اب مرکزی پرهیز نماید.به بیمار تذکر دهید در طی درمان از مصرف داروهای مضعف سیستم اعص*

 تر هستند.از آن حساسبخش دارو و هیپوتانسیون ناشیبیماران مسن نسبت به اثرات آرام*

که مشکالت فشارخون دارند، الزم است بیمار را بدقت تحت کنترل درصورت تجویز وریدی دارو در افرادی*

 قرار داد.

 یدبهتر است دارو را همراه با غذا و یا شیر تجویز نمائ*

 نور نگهداری نمود.محلول تزریقی و الگزیر دارو را باید در ظروف مقاوم به: شرایط نگهداری

 نگهداری نمود. C  ° 12-03دارو را باید در درجة حرارت
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 دیگوکسین

 : Lanoxineنام تجاری

 گلیکوزید ها :گروه دارویی

 ضد آریتمی قلبی، نارسایی قلبی :گروه درمانی

 ول ، قطره ، شربتقرص ، آمپ :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 ر(نارسایی قلبی ، بی نظمی های ریتم قلبی ) نوع سوپراونتریکوال:موارد مصرف

در نووزادان توا بوالغین میوزان مصورف متفواوت اسوت. و بورای شوروع درموان بایود میوزان              :میزان مصرف

 .شود دیژیتالیزاسیون بیمار گفته می نخاصی را تجویز کردکه به آ

در صوورت ابوتالی بیموار بوه آریتموی قلبوی و مسومومیت بوا گلیکوزیود قلبوی منوع             :مصرف موارد منع

 .مصرف دارد

عوارض گوارشوی ، تغییور بینوایی ، تورس از نوور و هوذیان جوزء عووارض شودید دارویوی            :عوارض جانبی

 .است

 غذا هیچ اثری بر میزان جذب دارو ندارد.*   :توجهات

  .د ضربان قلب )برادیکاری( تزریق را متوقف کنیددر صورت کاهش تعدا*

روز در هفتوه مصورف دارو حوذف موی شوود.)مثال       2توا   1اغلب برای پویش گیوری از مسومومیت دارویوی     *

 ه(شنبه و جمع دو

 به دستور پزشک توجه کافی شود. :آموزش

 .بیمار از سبزی کافی و سیب زمینی استفاده کند*

 .نگهداری شود در دمای معمولی :شرایط نگهداری
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 رانیتیدین

 : Zantac نام تجاری

 2Hمهار کننده گیرنده :گروه دارویی

 ؛ ضد ترشح اسید ضد زخم معده:گروه درمانی

 و شربت آمپول ،قرص:شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

 زخم های معده و دوازدهه ، برگشت مواد اسید معده به مری، زخم مری :موارد مصرف

د وفورم تزریقوی بوا توجوه بوه دسوتور پزشوک        قورص روزانوه موی باشو     2زان مصورف آن  میو :فمیزان مصر

 مصرف می شود.

 حساسیت شدید دارویی:مصرف موارد منع

 سردرد ، سر گیجه ، اسهال ، درد عضالنی ، مشکالت خونی:عوارض جانبی

 ساعت قبل از غذا مصرف شود. 2بهتر است *    :توجهات

 یه کاهش یابد.میزان تجویز در نارسایی کل*

 در درمان دراز مدت ضروری است .  B12 تجویز* 

 .تست های کبدی ضروری است*

 .دارو منظم استفاده شود:آموزش

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 رمی فنتانیل

 Ultiva :نام تجاری 

 آگونیست اوپوئید:گروه دارویی

 داروی کمکی در بیهوشی –ضد درد :گروه درمانی

 آمپول:دارویی شکل

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

 در درد ضد عامل  عامل کمکی برای القاء و حفظ بیهوشی عمومی در اعمال جراحی و :موارد مصرف

 . جراحی عمل از بعد بالفاصله بیهوشی مراقبتهای

 حساسیت مفرط –سال 12اطفال کمتر از  مصرف: موارد منع

کاهش ضربان ؛یف تنفسی علرز، تض؛ بعد از عمل جراحی، خارش درد  ؛سر درد، بیقراری :عوارض جانبی

 استفراغ ؛قلب

 باقی دردی دقیقه بعد از انفوزیون وریدی هیچ اثر ضد 2 – 13به دلیل اثر کوتاه مدت دارو، طی * :توجهات

دی از تزریق وری* .نمود استفاده برای تسکین درد بعد از عمل جراحی باید از ضد دردهای دیگر*. ماند نمی

این دارو همراه با خون باید اجتناب شود، زیرا استرازهای غیر اختصاصی در خون موجب خنثی شدن دارو می 

رمی فنتانیل را نباید از طریق اپی دورال یا زیر عنکبوتیه تزریق نمود، زیرا گلیسین موجود در آن * گردند.

القاء بیهوشی بکار برد، زیرا عالوه بر عدم  این فرآورده را نباید به تنهایی برای*باعث سمیت عصبی می شود. 

تداوم * .باشد قلب ضربان  در تغییر و عضالت سفتی نفس، تنگی با همراه است ممکن بیهوشی، کافی  تامین

 اوپیوئیدی داروی تغییر  مصرف دارو بعد از عمل جراحی فقط باید به بیمارانی محدود شود که برای آنها

 نارسایی  در در صورت*.گیرد صورت اقبت کامل و نزدیک از بیمار بایددر صورت مر و شود نمی توصیه

 کامل احتیاط با باید را دارو این تنفسی اختالالت و( مطلوب وزن %031 از بیش وزن اضافه) چاقی کبدی،

 .برد بکار

داری نگهو در ظرف مقاوم به نور  درجه سانتی گراد  2 – 22فرآورده را باید در دمای  :شرایط نگهداری 

 نمود.
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 سالبوتامول

 : Ventolinنام تجاری

 تحریک سمپاتیک :گروه دارویی

 باز کننده مجاری هوایی ریه :گروه درمانی

 ونبوالیزر قرص ، شربت ، تزریقی ، اسپری :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

ونشیت ، پیشگیری از زایمان آسم) به ویژه حمالت حاد آسم( ، بیماری های انسدادی ریه ، بر :موارد مصرف

 زودرس

میزان ساعت  8تا  0میلی گرم شربت هر  0ساعت یک پاف ، در آسم مزمن  0اسپری آن هر  :میزان مصرف

 مصرف فرم تزریقی بر اساس نیاز

 BPH -هیپرتانسیون  –حساسیت مفرط  –در بی نظمی های ریتم قلبی  :مصرف موارد منع

بی قراری ، خشکی دهان ، بی خوابی ، تپش قلب ، افزایش ضربان تهوع ، لرزش دست ،  :عوارض جانبی

 قلب ، استفراغ

 رزش دست شایع است. بیمار تذکر داده شود که با مصرف این دارول به* :  توجهات

 .بی خوابی گاهی مشکل آفرین است*

 در صورت عدم اصالح مشکل تنفسی بیمار به پزشک اطالع دهید.:آموزش

از تماس دارو با چشم ها اجتناب شود و در صورت لزوم  .گی را به بیمار تذکر دهیداحتمال سرگیجه و من* 

به هنگام استنشاق آئروسل، چشم ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقی با چشم ها ممکن است باعث 

  .تحریک یا تیرگی دید شود. در این صورت چشم ها باید با آب سرد شسته شوند

 (بار تحریک کردن آن  0آماده سازی پمپ اسپری با  )تکان دادن آن قبل از مصرف*

 . ایجاد فاصله یک دقیقه ای بین فواصل استنشاقی دارو*

 روزانه وسایل استنشاقی به کار رفته را با آب داغ شستشو دهید .*

 .قرص و شربت در دمای معمولی و نوع اسپری آن را دور از نور نگهداری کنید:شرایط نگهداری
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 سدیم بیکربنات

 : سودوبیکا نام تجاری

 : قلیا  گروه داروئی

 : قلیائی کننده ادراری وسیستمیک  گروه درمانی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

  %2/0: ویال  اشکال داروئی

اسوویدوز متووا بولیووک شوودید اسوویدوز متابولیووک غیوور   ؛  CPR: قلیووائی کووردن ادرار ؛  مرروارد مصرررف

 اورژانس

 ؛ هیپوکلسمی رخون، زخم پپتیک، بیمارى کلیوی: افزایش فشاموارد منع مصرف

 ؛  احتباس آب؛ تشنج ناشى از آلکالوز؛  نفخ ؛ترمور؛تشکیل سنگ:عوارض جانبی

 .بااحتیاط مصرف شود در نارسائى احتقانى قلب، سیروز، مسمومیت خونی، بیمارى کلیوی*   :توجهات

 (شدن و نکروز بافتمرده، زخم نشت خارج عروقى را در تجویز وریدى دارو بررسى کنید )بافت *

 .توزین روزانه با شروع درمان*

 .کربنات را بررسى کنیدو بی PO2خون،  PHها، در طى درمان، الکترولیت *

تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب، ریتم و عمق تنفس را بررسى کنید و در صورت غیرطبیعى بودن، پزشک *

 . را آگاه کنید

 یرا احتمال بروز سندرم شیر قلیا وجود دارد . با شیر نباید مصرف شود ز*

درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی  03ور از نور و در دمای کمتر از : د شرایط نگهداری

 .محافظت گردد
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 سدیم کلراید

 کلرید سدیم  :گروه داروئی

  شستشو دهنده و جانشین سدیم و کلر :گروه درمانی

 sol for Irrigation = 0/9%       nasal drops = 0/65%        inf=0/45% (500ml – 1000ml :اشکال داروئی 

)         inf = 0/9% ( 500ml – 100ml – 5ml )              inf = 5% (50ml – 500ml )                         

 

 

 نوع شستشو:

  :موارد مصرف
-ات بودن، بافوت یوا زخوم، لولوه     این محلول اسوتریل و آپیوروژن اسوت کوه بورای شستشووی حفور       

هووای آزمایشووگاهی و بووه طووور چنووین بوورای شسووتن وسووایل و نمونووههووای درنوواژ در جراحووی هووم

کلووی در مووواردی کووه شستشووو بووا محلووول اسووتریل و آپیووروژن حوواوی الکترولیووت مجوواز باشوود    

کوردن یوا بوه عنووان حامول داروهوایی کوه بورای شستشوو          چنوین بورای رقیوق   شود. هممصرف می

شستشوووی بینووی جهووت حفووظ رطوبووت و رفووع احتقووان  وشووودرود نیووز اسووتفاده موویر موویبوه کووا 

 بینی   

 موارد منع مصرف:
 هایی که مستلزم به کاربردن جریان الکتریکی هستند نباید استفاده شود.در جراحی -0

 نباید به بیمار تزریق شود. -5
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 ()جانشین سدیم و کلرنوع تزریقی:

 

بوه عنووان جانشوین شوونده در حواالتی کوه بوا از دسوت رفوتن           % 9/3محلول ایزوتونیک )محلوول  

در کمووی  (%2شووود. محلووول هیپرتونیووک )کلوورور سوودیم یووا آب بوودن همووراه اسووت مصوورف مووی 

هووا، رقیووق شوودن شوودید سوودیم خووون و کمووی کلوورو خووون بووه علووت از دسووت رفووتن الکترولیووت 

تخلیووة شوودید  مایعووات بوودن بووه علووت مصوورف بوویش از حوود آب و همچنووین در درمووان فوووری   

 رود.نمک بدن به کار می

 مقدار مصرف: 
 شود.برحسب نیاز بیمار توسط پزشک معالج مشخص می

 :موارد منع مصرف

در صووورت افووزایش و یووا حتووی طبیعووی بووودن غلظووت سوورمی سوودیم و کلوور نبایوود    %2محلووول 

 استفاده شود.

  ا احتباس سدیمادم همراه ب –سیروز  –اختال ل کلیوی شدید  –نارسائی احتقانی قلب 

 هیپرناترمی  –هیپرتانسیون  –ادم  –سرگیجه  –سردرد  -تحریک پذیری  عوارض جانبی : 

 جهت جلوگیری از بروز ادم ریوی و عوارض موضعی محلول هیپرتونیک را آرام انفوزیون کنید *:  توجهات 

 در نظر داشته باشید در صورت تجویز محلول های فاقد پتاسیم ؛ احتمال بروز عالیم هیپوکالمی را *

 ساعت یکبار تعویض کنید 44ست تزریق وریدی را حداقل هر *
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 سرم رینگر و رینگرالکتات

 محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها :گروه دارویی

 ml1333و  ml233باکسترهای : اشکال دارویی

 :محلول تزریقی رینگر

 NACL ,K , CA ظت ایزوتونیکمحلول تزریقی رینگر با غل

در بیماران گاسترو آنتریت ، شوک هیپوولمیک و جلوگیری از هیپوکالمی ،جایگزین مایعات  : موارد مصرف 

از دست رفته در حین عمل جراحی )در صورت نبودن رینگر الکتات ( در تغذیه پارانترال کوتاه مدت به همراه 

 .سایر محلول ها

 .  ت تغیر رنگ و کدر بودن منع مصرف دارددر صور : نکات قابل بررسی

چون باکلسیم در رینگر رسوب  افزودن محلول هیپرتونیک بیکربنات سدیم به داخل رینگر ممنوع است

  کلسیم می دهد .

 : رینگر الکتات محلول 

 .،الکتات NA, K , CA  ،CL این سرم چند الکترولیتی

یون الکتات موجود در این فراورده که به حتوی خون دارد )محتویات محلول رینگرالکتات تشابه بیشتری با م

ساعت  1-2و اثر آن طی  دخالت دارد باز -تعادل اسید شود، در تنظیم کربنات متابولیزه میسرعت به یون بی

 کامل می شود.(

قبل و پس از جراحی ،  ؛اختالل تعادل آب و الکترولیت ها ؛استفاده می شود NPO: در بیماران موارد مصرف

 اسیدوز ، اسهال و سوختگی ها

الوز ،در خیز ، اسیدوز متابولیک و آلکتیت ؛هپا ؛ : نارسایی کبدی ، کلیوی ، قلبی موارد منع مصرف

 (.از خارج به داخل می شود K هیپوکالمی )چون الکتات به بیکربنات تبدیل می شود و بیکربنات باعث انتقال

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_-_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
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 سرم قندی نمکی

 dextrose saline: سرم قندی نمکی 

 محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها: گروه دارویی 

 سی سی 1333یا  233 سرم: اشکال دارویی

 مصرف در بارداری و شیردهی مجاز است در دوران حاملگی :مصرف

و مانند نرمال %2ایزوتونیک است و از نظر ترکیب شیمیایی مثل قندی  %2دکستروز سالین  : موارد مصرف

 دتامین آب و الکترولیت های مور  .حاوی کلرید سدیم است تفاوت در حجم آب تزریقی می باشد %9سالین 

انفوزیون این محلول در حین اعمال جراحی بیماران از احتباس سدیم  ؛ گاستروآنتریت و مسمومیت ها؛نیاز

 مصون خواهند بود. در اطفال بیشتر کاربرد دارد

باشد. این میزان در ترکیبات مختلف می گلوکزو  کلر، سدیم: این سرم شامل الکترولیتهای مکانیسم اثر

است. این نسبت در سرم  %0٫3و سدیم کلراید  %0٫0متفاوت است مثالر در سرم یک سوم دو سوم دکستروز 

 است. %9٫3و سدیم کلراید  %2قندی نمکی دکستروز 

، نارسایی کبدی و قلبی و کلیوی،. در هیپر ناترمیدر بیمارانی که دچار ادم هستند، در : موارد منع مصرف

 .. بیماران تحت درمان با کورتون و دیابتی ممنوع است ومورد بیماران کلیوی چیز خاصی دیده نشد

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85_(%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85_(%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 1/0و  1/1 سرم

 محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها :وییگروه دار

 سی سی 1333یا  233 سرم :اشکال دارویی

 ز استمصرف در بارداری و شیردهی مجا در دوران حاملگی :مصرف

 ایزوتونیک است % 2دکستروز  3/5نرمال سالین و  0/ 3

دیابتی ، نارسایی کلیوی ،کبدی ،قلبی ، انفزیون این محلول در حین اعمال جراحی بخصوص  : موارد مصرف

 .مصون خواهند بود NA اطفال از خطر احتباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85_(%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85_(%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9)
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 سفازولین

 Kefzol : نام تجاری

 ولوسپورین نسل السفا :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 ل(  آمپول)ویا:شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

عفونووت هوای تنفسوی ، دسووتگاه ادراری ، پوسوتی ، مجواری صووفراوی ، عفونوت خووون       :مروارد مصرررف 

 )سپتی سمی(، عفونت دریچه قلبی و پیشگیری قبل از عمل

 8توا   0میلوی گورم هور     1333توا   233یوا  سواعت وریودی    8میلوی گورم هور     233توا  223: میزان مصرف

 ساعت عضالنی

 حساسیت شدید به گروه پنی سیلین ها:مصرف موارد منع

 واکنش حساسیت ، عوارض کلیوی ، عوارض خونی ، توهم ، تشنج :عوارض جانبی

  .بیمار بعد از مصرف سفالوسپورین مستعد خونریزی می شود* : توجهات

 سیب به جدار رگ باعث تهوع و استفراغ شدید می شود . تزریق وریدی سریع داروعالوه بر آ*

 بیمار  BUN – Cratکنترل کردن سطح *

 هر گونه خون دماغ شدن را به پزشک اطالع دهید.:آموزش

 .هر گونه اسهال و عالئم عفونت ثانویه را اطالع دهید *

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 سفتریاکسون

 Rocephin: نام تجاری

 وسپورین نسل سوملسفا :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 گرمی 1میلی گرمی ، و  233میلی گرمی ،  223ویال  :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 عفونت های تنفسی،عفونت پوست و استخوان و کلیه :موارد مصرف

صرف روزانه است . در مورد عفونت گونوره تزریق گرم حداکثر م 0تا ساعت  12ر گرم ه 2تا 1:فمیزان مصر

 اکسی سیکلیندروز  0میلی گرم به همراه مصرف  223تا  052یک بار 

حساسویت شودید ، افوراد مسوتعد خوونریزی ، ولوی در افوراد بوا سوابقه کوم خوونی و             :مصرف موارد منع

 .تشنج یا مشکالت کلیوی با احتیاط مصرف شود

 خونی ، اسهال ، ضایعات کیسه صفرا ، درد محل تزریقآلرژی ، عوارض  :عوارض جانبی

 03 طی حداقل درنوزادان وریدی انفوزیون* .این دارو تمایل به خونریزی را افزایش می دهد* :توجهات

 سیستم رفادرمراکزمجهزبهص فراورده این تزریق* .شود انجام دقیقه 03 طی باالترحداقل ودرسنین دقیقه

 سفتریاکسون همزمان مصرف*.شود مانندرینگررقیق کلسیم حاوی محلولهاینبایدبا*.  گردد احیاانجام

 . میباشد ممنوع متفاوت ازرگهای انفوزیون صورت به حتی کلسیم حاوی بامحلولهای

 .نشود مصرف دوزسفتریاکسون ازآخرین پس ساعت 08 تا کلسیم حاوی محلولهای*

 .دارد مصرف نعم نارس درنوزادان ویژه به روبینمی هیپربیلی درنوزادان*

 سیلین مانندوانکومایسین؛سفالوسپورینها؛پنی باداروهائی سفتریاکسون همزمان مصرف نیازبه درصورت*

 .شوند تزریق(  مجزا دورگ) جداگانه وآمینوگلیکوزیدهابایددردومحل

 .هر گونه اسهال یا شل شدن مدفوع را به پزشک اطالع دهید:آموزش

 .ری شوددر دمای اتاق نگهدا:شرایط نگهداری
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 سوداالیم

میدونیم که بدن انسان به طور طبیعوی گواز کربنیوک تولیود میکنوه کوه ایون گواز کربنیوک در هور تونفس            

هنگووام بووازدم از بوودن خووارج میشووه و هوووای آزاد وارد میشووه.هنگام بیهوشووی بیمووار از هوووای آزاد جوودا     

نووه( در کنووار شووده و بووه ماشووین بیهوشووی متصوول میشووه)چون بیمووار در حووین بیهوشووی توونفس نمیک    

ماشووین بیهوشووی موواده ای میگذارنوود تووا ایوون موواده گوواز کربنیووک بیوورون آمووده از توونفس بیمووار رو بووه     

خودش جذب کنه تا مجوددا ایون گواز کربنیوک بوه داخول بودن وارد نشوه...در واقوع میشوه گفوت یوه نووع              

 فیلتر تصفیه هوا برای بیمار محسوب میشه
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 سوفنتانیل

 sufentaنام تجاری : 

   مخدر مشتق فنیل پی پریدین  گروه داروئی:

  ضد درد مخدر / کمک به بیهوشی عمومی  :درمانی گروه 

        :  ml )10-ml  5-ml 2mcg /ml (5Inj  اشکال دارویی:

  C گروه: مصرف در بارداری

 . عمومی بیهوشی برای کمکی داروی عنوان به( الف : موارد مصرف

50- نگهدارنده دوز. شودمی وریدی تزریق اکسیژن، و نیترو اکسید با همراه ،kg mcg/1-8 مقدار: بزرگساالن

mcg 10 است نیاز صورت در. 

 . اصلی کننده بیهوش( ب

 تزریق عضالنی، کنندهشل داروی یک و درصد 133 اکسیژن با همراه ،mcg/kg 8-30 مقدار: بزرگساالن

  . باشدمیmcg  25-50 نگهدارنده دوز. شودمی وریدی

 وریدی تزریق عضالنی، کننده شل داروی یک و درصد 133 اکسیژن با همراه mcg/kg 10-25: اطفال

 .است نیاز صورت در mcg 25-50 حداکثر نگهدارنده دوز. شودمی

 شایع عوارض از جراحی عمل از وبعد طی تنفسی ضعف و خون فشار کاهش کاردی، برادی :عوارض جانبی

 .هستند سوفنتانیل مهم و

 مردمک) میوز و تنفسی و CNS ضعف از اندعبارت حاد و حد از بیش مصرف هاینشانه و عالئم شایعترین

 آپنه، شوک، بدن، حرارت کاهش برادیکاردی، خون، فشار کمی از عبارتند دیگر حاد سمی اثرات(. سنجاقیته

 . تشنجات و ریوی، خیز خون، گردش کالپس ریوی، و قلبی ایست

  لزوم، صورت در تهویه، و هوایی راه برقراری طریق از را کافی تنفسی گازهای تبادل یدبا ابتدا: درمان

 طول که آنجا از) شود تجویز تنفسی ضعف کردن برطرف برای( نالوکسان) مخدر آنتاگونیست یک. کرد تأمین

  نالوکسان(. است الزم نالوکسان مصرف تکرار است، نالوکسان از بیشتر سوفنتانیل اثر مدت
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 . شود مصرف نباید عروقی و قلبی یا تنفسی شدید ضعف موارد در جز

 پیپریدین فنیل گروه از مخدر داروی هر یا دارو به شده شناخته مفرط حساسیت :مصرف موارد منع

 (. مپریدین یا فنتانیل، دیفنوکسیالت، آلفنتانیل،)

 . شود تجویز فراوان احتیاط با باید سوفنتانیل کبد، کار عیب وجود صوت در-0   توجهات :

 . شوندمی تنفسی ضعف تشدید باعث مخدر درد ضد داروهای. 5

 هایآنتاگونیست جمله از دارو با احتمالی مسمومیت عالئم کنترل برای الزم امکانات باید دارو تجویز هنگام. 3

 . باشد دسترس در مخدر مواد

 فیزیکی شرایط بدن، اندازه وزن، سن، به توجه با و جداگانه طور به بیمار هر برای باید دارو مصرف مقدار. 4

 . شودمی تعیین جراحی عمل احتمالی مدت طول و داروها سایر همزمان مصرف بیمار،

 . گیرد صورت دقیقه 1-2 حداقل طی و آهسته صورت به است بهتر دارو وریدی تزریق. .2

 یا و تنفسی ضعف افزایش احتمال دد،گر بیهوشی بهبود باعث است ممکن هابنزودیازپین مصرف اگرچه. 7

 . شود گرفته نظر در باید خون فشار کاهش

 باید دید تاری یا منگی ، آلودگیخواب ، سرگیجه بروز صورت در ، دارو این مصرف از پس ساعت 20 تا -6

 . نمود احتیاط

 . شود قطع دارو مصرف باید آمیزمخاطره قلبی آریتمی یا تشنج مفرط، حساسیت بروز صورت در4

 دقیق مراقبت و جراحی عمل از بعد مکانیکی تهویه از استفاده ،mcg 8 از بیش مقادیر مصرف صورت در -9

 (. جراحی عمل از بعد تنفسی ضعف دلیل به) دارد اساسی ضرورت بیمار

 . دارد تریکوتاه اثر مدت طول و سریعتر اثر شروع زمان سوفنتانیل فنتانیل، با مقایسه در -01

 کننده بلوک داروهای تجویز با توانمی را اثر این. شود عضالت سفتی سبب تواندمی دارو زیاد ادیرمق -00

 . کرد برطرف عضالنی -عصبی

 . نور و زدگی یخ از دور سانتیگراد درجه 12-03: نگهداری شرایط
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 ...(Succinlcholine)1کسینیل کولین وس

 Sucostrin:  نام تجاری

 عضالنی دپوالریزان  – مسدود عصبی: گروه داروئی

  شل کننده عضالت اسکلتی : درمانی گروه 

  : ml)2ml,10mg/ml(50mg/ml   20ml)   100mg/ml (10Inj       اشکال دارویی:

                                 mg(Powder)                                   1000,500,100For Inj : 

 ال ثبت شده به دقت توجه شود.واحدی که روی برچسب وی به

 باشد(.می mg2معادل  cc1شود )این دارو کشیده می cc5در سرنگ 

 زیر جلدی –IM-IV: روش تزریق

  C گروه: مصرف در بارداری 

 شل کننده عضالت اسکلتی ؛ کاهش انقباض عضالنی در تشنج ؛ تسهیل انتوباسیون : موارد مصرف

بیماریهای شدید کلیوی و ... چون پتاسیم باالیی  -شدید ترومای –در سوختگی شدید  :مصرف موارد منع

 دارند سعی شود از ساکسینیل کولین )اسکولین( استفاده نشود.

-تواند دیده شود( میی جای بدن میاولین اثر آن فاسیکوالسیون )لرز عضالنی که در همه :عوارض جانبی

-هایپرکالمی - ICP,  IOP ، IGP افزایش -ی کاردی براد  - شودبهتر مشاهده می در افراد عضالنیو  باشد

 درد  عضالنی و واکنش آلرژیک   - نظمی قلبیبی

عضالنی  –برای معکوس نمودن اثر بلوک عصبی  * آور است.افزایش پتاسیم خطرناک و مرگ*  توجهات :

بیمار کامالء بهبود  عالئم حیاتی وچک راه هوائی را در*؛آنتی کولین استرازها رادر دسترس داشته باشید. 

 توان بصورت ترانسفوزیون )قطره قطره( به صورت سرم استفاده کرد. گاهی می *نیافته ؛کنترل کنید.

 پودر رادر درجه حرارت اتاق حفظ کنید در یخچال نگهداری شود.: دارو  شرایط نگهداری
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 سولفات منیزیم

 : Sulmages نام تجاری

 سولفات منیزیم:گروه دارویی

 ی( ضد تشنج ) به ویژه در حاملگ :رمانیگروه د

 ویال :شکل دارویی

 Dگروه:مصرف در دوران حاملگی

در مسومومیت حواملگی ) کالمپسوی و پوره اکالمپسوی( ، در خوانم حاملوه و کسوانی کوه          :موارد مصررف 

از راه دهووان تغذیووه نمووی کننوود و مجبوووریم دارو و مووواد ضووروری را از راه وریوود هووای محیطووی بووه آنهووا    

 .یمبرسان

 0تووا  0درضوود در عوورض  23یووا  13گوورم محلووول  0در کنتوورل تشوونج و پیشووگیری آن :میررزان مصرررف

 .دقیقه در بدن یا در سرم دکستروز طی نیم ساعت انفوزیون وریدی شود

 .در انفارکتوس قلبی و بلوک قلبی منع مصرف دارد :مصرف موارد منع

تنفسووی ، تعریووق ، تهوووع ، خووواب  سووردرد ، گرگرفتگووی ، کوواهش فشووار خووون ، فلووج:عرروارض جررانبی

 آلودگی ، احساس تشنگی

 عالئم حیاتی بیمار حین تزریق کنترل شود.:توجهات

حتما آمپول کلسیم گلوکونات وریدی را در دسترس و آماده داشته  * سطح سرمی منیزیوم بررسی شود.*

 .کنید چکmin 12راهر حیاتی داروعالیم این وریدی تزریق هنگام*.باشید

 .باشدcc 133بایدحداقل ساعت0درهر ادراری هد برون*

 .استداروئی  مسمومیت عالمت زانووپاتالاولین رفلکس رفتن ازبین*

در صورت بوروز تهووع و اسوتفراغ ، مشوکالت قلبوی و تنفسوی اطوالع بوه پزشوک ضوروری اسوت             :آموزش

 .چون عالئم مسمومیت است

 .در دمای معمولی نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 فلومازنیل 

   Anexate: تجاری نام

  : آنتاگونیست بنزودیازپین.گروه داروئی 

  آنتی دوت: درمانی گروه

  C گروه: دوران بارداری مصرف در  

  :ml5mg/ml,(  0.1Injection )              :داروییشکل 

ها پس از پایان آنسفالوپاتی کبدی و رفع اثر بنزودیازپینبنزودیازپین ها ؛  با مسمومیت درمان: مصرف موارد

 بیهوشی 

: حساسیت مفرط به فلومازنیل یا بنزودیازپینها؛ وجود عالئم مصرف بیش از حد موارد منع مصرف

 ایحلقهضدافسردگیهای سه

.  پا و دست لرزش.  قلب ریتم نظمی بی.  تشنج.  سرگیجه.  سردرد.  استفراغ.  تهوع: جانبی عوارض

  آلودگی خواب

 .شود بررسی کبدی عملکرد نظر از تبایس می بیمار*: توجهات

 . باشد ناک درد است ممکن تزریق محل *

 کنید اجتناب رانندگی از.  دارو دریافت از بعد*

مخصوصا بیمارانی که تحت درمان  نمایید آماده را زمال امکانات. دهد رخ تشنج است ممکن مصرف زمان در*

 .  با آرام بخش ها بوده و به طور ناگهانی قطع کرده اند

 واکنش های آلرژیک رامد نظر داشته باشید : گرگرفتگی ؛ راش ؛ کهیر و خارش .*

 ویا تروما به سر الزم است . ICPبررسی بیمار از نظر افزایش *

 .شود نگهداری اتاق دمای در: نگهداری شرایط
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 فنتانیل

 : Sublimazeنام تجاری

 مشتقات فنیل پیپریدین :گروه دارویی

 و کمک بیهوشی ضد درد:گروه درمانی

 Inj:50mcg/ml(2ml ,5ml ,10ml )     :            شکل دارویی

 .کشیم می ان درون را امپول از سی سی 2 و برداشته سی سی 2سرنگ یک : سازی اماده روش

 سی0 این بنابر. باشد داشته دارو01micg باید نوزادان برای فنتانیل سی سی هر :نوزادان برای سازی اماده

 .میکنیم رقیق مقطر اب سی سی 4 با و کشیده پولام از سی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 قبل از بیهوشی :موارد مصرف

میکروگورم عضوالنی نویم سواعت قبول از بیهوشووی ، در       133توا   23متفواوت اسوت ولووی   :میرزان مصررف  

 .بیهوشی موضعی و عمومی نیز کاربرد دارد

 ماری میاستنی گراویسحساسیت شدید دارویی ، بی :مصرف موارد منع

 توقف تنفسی ، سفتی عضالت ، کاهش ضربان قلب :یعوارض جانب

 .مراقبت از تنفس در پایان عمل باید صورت گیرد:توجهات

روز مصوورف دارو احتمووال وابسووتگی دارویووی   2تووا  0مووورد خاصووی وجووود نووداردولی پووس از  :آمرروزش

 .وجود دارد

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 فنوباربیتال

 luminal: نام تجاری

 باربیتورات ها:گروه دارویی

 ضد تشنج:گروه درمانی

 آمپولقرص و :شکل دارویی

 Dگروه:مصرف در دوران حاملگی

درمان تشنج ) صورع( ، تشونج نووزادی یوا تشونج بوه دنبوال ضوربه ، تشونج زموان حواملگی            :موارد مصرف

 و به عنوان بی حس کننده موضعی

دقیقووه  03تووا  13میلووی گوورم بووه ازای هوور کیلوووگرم طووی  23تووا  12نتوورل تشوونج در ک:میررزان مصرررف

 .انفوزیون شود

 حساسیت شدید دارویی ، نارسایی کلیه و کبد ، پورفیری :مصرف موارد منع

خوتالل هوشویاری ، خوواب آلوودگی ، اخوتالل خوونی ، ضوایعات حساسویتی موضوعی ،          ا:عوارض جرانبی 

 سردرد ، بی قراری ، اضطراب

 .قرص نباید جویده شود * :تتوجها

  . کاهش فشار خون و اختالل تنفس و افزایش ضربان قلب جزء عالمت مسمومیت است*  

 .نوع تزریقی برای افرادی استفاده می شود که قادر به استفاده خوراکی نیستند :آموزش

 .در دمای معمولی نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 فنی توئین

 : Dilantin نام تجاری

 هیدانتوئین ها :وه داروییگر

 ضد صرع  -ضد تشنج :گروه درمانی

 شربت ، کپسول، آمپول:شکل دارویی

 Dگروه:مصرف در دوران حاملگی

 م قلبی ) آریتمی( ، تشنج در حاملگی ، سکسکه مقاومتتشنج ، بی نظمی های ری:موارد مصرف

موضووعی آن در زخووم بسووتر ،  کامپانوود آن ترکیووب فنووی توووئین و فنوباربیتووال مووی باشوود.نوع کوورم:نکترره 

 .خراش پوستی و آبسه های بزرگ مفید است

 .در انواع صرع متفاوت است :میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی، اختالل قلبی ) بلوک قلبی(، نارسایی کبدی:مصرف موارد منع

تزریووق عضووالنی آن بووه علووت درد و آسوویب محوول تزریووق توصوویه نمووی شووود. مهووار  :عرروارض جررانبی

 مغز و کاهش فشار خون ، سردرد ، کاهش اشتهاتوانایی 

 بدون تجویز پزشک نباید مصرف شود.*  :توجهات

 .جا به جایی دارو های ضد تشنج باید طبق دستور پزشک انجام شود*

*در انفوزیون وریدی فقط میتووان بوا سورم نرموال سوالین رقیوق و انفوزیوون نموود )موابقی سورمها رسووب            

 تشکیل می شود (.

 بت را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.  شر :آموزش

 .این دارو باعث خواب آلودگی می شود*

 .نگهداری شود و دور از نور  در دمای معمولی:شرایط نگهداری
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 فورسماید 

 Lasix نام تجاری :

 : دیورتیکگروه دارویی

 : ضد فشار خونگروه درمانی

 mg23و  mg03و آمپول  mg03قرص  شکل دارویی:

 C: گروه ان حاملگیمصرف در دور

 کنترل فشار خون، نارسایی مزمن کلیوی، سیروز کبدی، نارسایی احتقانی قلب موارد مصرف:

تا یک قورص روزانوه اسوتفاده شوود. در ادم ریووی شودید بوه صوورت وریودی بوا یوک             2/3: میزان مصرف

گورم در  لوی می 033شوود. در فشوار خوون بواال حوداکثر میوزان مصورف        آمپول شوروع و اثور آن بررسوی موی    

 روز است.

 : حساسیت شدید دارویی و افرادی که امکان ادرار کردن ندارند. )آنوری دارند(موارد منع مصرف

هوا،  اشوتهایی، اخوتالل الکترولیوت   : سوردرد، سورگیجه، تواری دیود، دل درد، اسوهال، بوی      عوارض جرانبی 

 زردی، ضایعات پوستی، مشکالت خونی و نارسایی کبد.

 االثر است.درارآور سریع: این دارو اتوجهات

 در صورت تهوع یا استفراغ شدید به پزشک اطالع دهید.* بیمار باید وزن شود. *

 دور از نور و در دمای اتاق نگهداری شود. شرایط نگهداری:
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 فیبرینوژن

 plasmin - Elaseنام تجاری :

  مشتق خون:گروه دارویی

 عامل انعقاد خون:گروه درمانی

        Injection, Powder: 1g    :شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

 جفت زودرس شدن جدا یا DIC از ناشی خونریزی در.  خونریزی کنترل برای: مصرف موارد موارد مصرف: 

 فیبرینوژن ارثی کمبود با بیماران در .رود می کار به ریه و قلب جراحی از پس و حاملگی در

 .شود انفوزیون دقیقه در لیتر میلی 01 تا 2 سرعت با نوژنفیبری گرم 4 تا 3 :مصرف میزان

 فرآورده این به( آنافیالکسی) شدید حساسیت سابقه با بیماران: مصرف منع موارد

 نیز فرآورده تجویز دنبال به دارند، قرار ترومبوز خطر معرض در فیبرینوژن ارثی کمبود با بیماران *:توجهات 

 . دارد جودو ترومبوتیک هایواکنش احتمال

 ضمن عفونی بیماریهای برخی انتقال احتمال آید،می دست به انسانی پالسمای از فرآورده این که آنجا از*

 جهت. شود رقیق تزریق جهت استریلآب لیترمیلی 21 توسط فرآورده، محتوی ویال *.دارد وجود آن تجویز

 باید شده رقیق محلول. کنید پرهیز آن دندا تکان از و شده چرخانده دست دو بین ویال فرآورده، شدن حل

 . باشد شفاف

 . است پایدار گرادسانتی درجه 51-52 دمای در ساعت 54 مدتبه شده رقیق محلول *

 . است نگهداری قابل ماه 31 مدت به گرادسانتی درجه 51-52 دمای در فرآورده، نشده رقیق ویال*

 .شود نگهداری یخچال در :نگهداری شرایط
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 ریلکاپتوپ

   : ضد هیپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی احتقانی قلب.گروه دارویی

  mg23و  mg22: قرص اشکال دارویی

 Cگروه  مصرف در حاملگی:

: این دارو با مهار آنزیم آنژیوتانسین فشار خون )از مسیر مربوط بوه عوروق کلیوه( را پوایین موی      مکانیسم اثر

 آورد.

سه  mg23از راه خوراکی سه بار در روز ممکن است تا  mg22–22/0بالغین  : در فشار خونمقدار مصرف

 بار در روز افزایش یابد.

است. مصرف بی ضورر در دوران شویردهی و کودکوان ثابوت نشوده       C: در حاملگی گروه موارد منع مصرف

 است.

ع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، بی خوابی، خستگی، افزایش خفیف سرعت ضربان قلب، تهو عوارض جانبی:

  ات جلدیدرد شکمی، یبوست، اسهال، خشکی دهان، کم اشتهایی، هیپرکاپنی، بثور
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 کتامین

 : Ketalar نام تجاری

 فن سیکلدین:گروه دارویی

 بیهوشی:گروه درمانی

 تزریقی :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

هوای دیگور و یوا بودون دارو هوای دیگور (        دارو در بیهوشوی بودون شولی عضوالت ) بوا دارو     :موارد مصرف

 .به کار می رود

 .بر حسب مورد برای بیهوشی یا آرام کردن یا ایجاد آثار ضد درد فرق میکند:میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی ، افراد دارای حمالت مغزی یا فشار خون باال :مصرف موارد منع

ضوربان قلوب    د، افوزایش فشوار خوون و تعودا     تغییور رفتوار،افزایش تووان عضوالت ، تووهم     :عوارض جانبی

 .، تهوع،استفراغ ، سردرد پس از بیهوشی از آن جمله اند

کواهش  *بوا اتور و هالوتوان و دارو هوای مهوار کننوده مغوز و اعصواب توداخل دارویوی دارد.           * :  توجهرات 

 .عملکرد تنفسی و افزایش ترشحات حلق از جمله عالئم مسمومیت دارویی محسوب می شود

موودت کوتوواهی از راننوودگی و کارهووای دقیووق و     ابووه علووت عوووارض بعوود از عموول توو   *   :شآمرروز

 .نیازمندتوجه خودداری شود

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 کتوروالک

 mg30و آمپول  mg10قرص  شکل دارویی:

  C: جزو گروه مصرف در بارداری

 موارد مصرف: 
باشد که برای مهارکننده سیکل اکسیژناز می (NSAIDS)اب غیر استروئیدی این دارو از دسته داروهای ضد الته

هایی در سطح داروهای مخدر روز( دردهای نسبار شدید و حاد که نیاز به مسکن 2درمان کوتاه مدت )نهایتار 

 شود. هم چنین اثربخشی این دارو در درمان حمالت حاد و شدید میگرن نیز مشاهده شدهدارند استفاده می

 است.

 میزان مصرف:

به صورت وریدی  mg 30به صورت عضالنی یا  mg 60سال: یک دوز دارو به مقدار  02بیماران با سن کمتر از 

 شود.ثانیه تزریق می 12حداقل در مدت 

دوز دارو به و افراد مبال به نارسایی کلیوی تک kg 50سال: افراد با وزن کمتر از  02بیماران با سن بیشتر از 

 شود.ثانیه تزریق می 12به صورت وریدی در مدت  mg 15به صورت عضالنی یا  mg 30ر مقدا

 موارد منع مصرف:
 کهیر و رنیت باشد. -آنژیوادم –توانند شامل آسم که می NSAIDSحساسیت به آسپرین یا سایر داروهای  -0

 بیماری انعقادی -5

اختالالت عروقی مغز و اختالل  -ی ایسکمیک قلببیماریها -عروقی از قبیل نارسایی قلب -بیماری قلبی -3

 شریانهای محیطی 

 یا کبدی شدید و بیماران مبتال به فشار خون باال -بیماران دارای عالئم نارسایی کلیوی -4

  عوارض جانبی:

درد قفسه  -هاها و ناخنشدن لبسیاه -های درشت در ناحیه لبخونریزی یا زخم –)شدید( خونریزی رکتوم 

تنفس سریع، نامنظم و صدادار )در صورت بروز این عالئم مصرف  -شن تنفسکوتاه -ضعف شدید -تشنج -سینه

 دارو باید قطع شود(

 -آبریوزش بینوی   -تهووع  -درد شوکم یوا معوده    -توب  -تر شامل: توورم در نقواط مختلوف بودن    عوارض خفیف

 قراری و ...بی
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 کلرفنیرآمین مالئات

 : الکیل آمینگروه دارویی

 ضد تهوع ؛ آرام بخش ضد حساسیت،  درمانی:گروه 

 قرص و فرم تزریقی شکل دارویی:

 B: گروه مصرف در دوران حاملگی

هووای التهووابی هووا، کهیوور، آنژیوووادم، آب ریووزش و بیموواریدرمووان عالمتووی حساسوویت مرروارد مصرررف:

 پوستی

 ق شود.گرم تزریمیلی 23تا  13ساعت و نوع تزریقی  0تا  0گرم هر میلی 0میزان مصرف:

 ها ولی در آسم با احتیاط مصرف شود.هیستامینحساسیت به آنتی موارد منع مصرف:

 آلودگی، گیجی، خشکی دهان، مشکالت خونی و گوارشی: خوابعوارض جانبی

 چشم و احتباس ادراری با احتیاط مصرف شود.عده، آب سیاهمدر افراد با زخم  توجهات:

 یزان کمتری در سالمندان استفاده کرد.بایست به ماین دارو را می* آموزش:

 رانندگی بعد از مصرف دارو ممنوع است. *

 باشد.آور ممنوع میمصرف همزمان داروهای خواب *

 از مایعات کافی استفاده شود. *

 : در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.شرایط نگهداری
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 کلسیم گلوکونات

 Kalciunateنام تجاری: 

 کلسیم : جایگزینگروه دارویی

 اختالالت الکترولیتیگروه درمانی: 

 قرص و آمپولشکل دارویی: 

 A: گروه مصرف در دوران حاملگی

 درمان کمبود کلسیم حاد، باال بودن پتاسیم، باال بودن منیزیم، ایست قلبیموارد مصرف: 

 گرم خوراکیمیلی 1333تا  233روزانه میزان مصرف: 

 ن و سنگ کلیویباال بودن کلسیم خو: مصرف  موارد منع

 اشتهایییبوست، خشکی دهان، بیعوارض جانبی: 

*درایست قلبی توصیه نمی شود مگر اینکه هیپرکالمی  در صورت مشاهده رسوب دارو را تزریق نکنید.*: توجهات

از *تزریق باید بااستفاده  *تزریق وریدی در اطفال باید با احتیاط صورت بگیرد . یا هیپوکلسمی وجود داشته باشد .

*؛در صورتی که نشت به وجود آید ممکن است نکروز ایجاد  سوزنی دهانه باریک ؛درون وریدی بزرگ تزریق گردد

 *بعد از تزریق داخل وریدی به مدت نیم ساعت بیمار را در وضعیت به پشت خوابیده نگه دارید.  شود.

*مواد غذائی غنی از کلسیم  . ید: در صورت ناراحتی گوارشی نیم ساعت بعد از غذا دارو را مصرف کنآموزش

)لبنیات ؛گوشت ماهی ؛سبزیجات برگ سبز(بکاربرید ومواد غذائی سرشار از اگزاالت و روی )لوبیا ؛عدس ؛نخود 

 ؛شکالت ؛ اسفناج (را بکار نبرید.

 : در دمای معمولی و در جای خشک نگهداری شود.شرایط نگهداری
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 کلیندا مایسین

  :Dalacin نام تجاری

 آنتی بیوتیک:داروییگروه 

 آنتی بیوتیک:گروه درمانی

 پوستی و آمپول، کرم و شیاف واژینالکپسول ، محلول و  :شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

عفونووت هووای ریوووی ، پوسووتی و اسووتخوانی ، درمووان کمکووی ایوودز و عفونووت هووای    :مرروارد مصرررف

 میکروبی واژن و ماالریا

 د، نارسایی کلیهحساسیت شدی:مصرف موارد منع

ضوایعات پوسوتی ، خوارش ، تهووع ، اسوتفراغ ، کواهش وزن ، التهواب موری و معوده ،          :عوارض جرانبی 

 اسهال شدید ، احساس طعم فلز در دهان

 کلیندامایسین را هیچگاه نباید به سرعت وارد ورید بیمار کرد)بولوس( .*:توجهات

سوت هووای شومارش سوولول خوون انجووام    ت*تسوت هوای کبوودی بورای بیمووار موی بایسووت انجوام شووود.      *  

افوت فشووار  *.میشووود هیپوتانسویون  داروباعوث  داردوچووون اهمیوت  قلوب  وتعدادضووربانBPکنتورل . *شوود.  

خون جزء عوارض احتمالی اسوت مود نظور داشوته باشوید .تزریوق عضوالنی بایود بوه شوکل عمیوق صوورت             

 سوورعت زکندهرچووهتجاو درسوواعت گوورم میلووی 0511 تووراز دارونبایوودبیش تجویزوریوودی سوورعت*گیوورد

 اسووت ممنوووعوزنووان بوواردار  درنوووزادان مصوورف*. یابوود مووی کوواهش قلبووی کمترباشوودخطرآریتمی تزریووق

 خووودداری وکلیندامایسووین اریترومایسووین همزمووان ازمصوورف*.شووود بایوودمتوقف شوویردهی درمووان طووی*.

 .شود مرتباتعویض وریدی تزریق محل*.شود

دوره درموانی خووراکی یوا تزریقوی     *آب مصورف کنیود.   دارو ) کپسوول ( را بوا یوک لیووان کامول      :آموزش

 .بروز اسهال را به پزشک اطالع دهید*را کامل کنید.

 .کپسول را در دمای اتاق نگهداری کنید ومحلول را در یخچال :شرایط نگهداری
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 گرانیسترون

 Kytril نام تجاری :  

 ) 3HT-5) هیدروکسی تریپتامین-2گیرنده انتخابی آنتاگونیست: گروه داروئی

 و ضد استفراغ تهوعضد درمانی: گروه

 میلی لیتر 3میلی گرم در  3آمپول  و میلی لیتر 0میلی گرم در  0آمپول ،قرص: اشکال دارویی

 B : گروه  ن حاملگیمصرف در دورا

 جلوگیری از تهوع و استفراغ ایجاد شده بوسیله داروهای کموتراپی:موارد مصرف

 تهوع و استفراغ بعد از جراحی

  و آنافیالکسی  یبوست ؛سردرد، گیجی : عوارض جانبی

، بدلیل آنکه این دارو PRN مصرف این دارو باید بصورت برنامه ریزی شده باشد نه بصورت* توجهات :

 .جهت پیشگیری از تهوع و استفراغ می باشد

 به واکنش های حساسیتی نظیر راش و برونکواسپاسم توجه نمائئد.*

 ساعت پس از کموتراپی یا رادیوتراپی استفاده می شود 44تا  54این دارو تنها در *

رت مقدار در بیمارانی که پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از جراحی در آنها ضروری می باشد، در صو*

 .اندک تهوع و استفراغ نیز دارو تجویز می شود

 .در جراحی های شکمی با احتیاط مصرف شود*

 .در نارسایی کبدی یا بارداری با احتیاط مصرف شود*

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
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 لوبریکانت

  ژل اشکال دارویی:

 

قابل حل در اب است و به جهت روان کنندگی در معاینات و عمل های جراحی زنان -:شفاف ژل لوبریکانت

  .الکترو تراپیو...می باشد-سونداژ-توشه واژینال و رکتان-استفاده میگردد . مناسب برای انواع معاینات پزشکی 

 

عث سقط جنین نمی کند و ازهمه مهم تر با رساند و حساسیت ایجاد نمی این ژل به بافت بدن اسیب نمی

 شود 

 

 

 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
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 لیدوکائین هیدروکلراید

 Xylocaine: نام تجاری

 : مشتقات آمیدهاگروه دارویی

 کننده موضعیحس: بیگروه درمانی

 ؛اسپری : تزریقی، پمادشکل دارویی

 Bگروه  مصرف در دوران حاملگی:

-ک در بوی ای، بلووک اعصواب محیطوی و بلووک عصوب سومپاتی      کننوده منطقوه  حوس : بوی موارد مصررف 

 های نخاعی )اسپانیال( و ترکیبات مخدر و آریتمی قلبی.حسی

  : بنا بر ضرورت متفاوت است.میزان مصرف

 شوند.: این دارو با اپی نفرین، پریلوکائین مخلوط هم مینکته

: حساسویت شودید دارویوی، ایون ارو بوا داروهوای اینودرال، سوایمتدین، فنوی تووئین،           موارد منع مصررف 

 های مغز و اعصاب تداخل دارویی دارد.ها و مهارکنندها، دیوریتکهتوراتبیبار

 : تهوع، استفراغ، تشنج، انقباض مردمکعوارض جانبی

 شود.: تجویز مقدار زیاد آن باعث تشنج میتوجهات

 کند.در مصرف دندانپزشکی بلع غذا را مختل می آموزش:

 در دمای معمولی نگهداری شود. شرایط نگهداری:
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 انیتولم

 D-Mannitol :  انیتولم

 : محلولهای با کاربرد درمانی خاصگروه درمانی

 cc 233 سرم: اشکال دارویی

حاد حادتوبوالر یا درمان کم ادراری در نارسایی نکروزکمکی برای پیشگیری از بروز داروی : موارد مصرف

سریع دفع ادراری مواد سمی و و افزایش فشار داخل جمجمه و فشار داخل چشم، ت ادم مغزیکلیه، درمان 

جهت پیشگیری از همولیز از آسیب کلیوی ناشی از آنها )مانند سالیسیالت، باربیتورات و لیتیم ( و جلوگیری

 در جراحی پروستات

فشار ماند و موجب افزایش سلولی باقی میاست که در مایع خارج لکلیقند اانیتول یک م:مکانیسم اثر 

یان بافتی شوددر نتیجه موجب افزایش جریان آب از بافتها به داخل مایع مپالسما )یا ادرار(می اسموتیک

 شود. البته مانیتول یک گشادکننده ضعیف عروق کلیوی نیز هست.می

شدیدترین عارضه جانبی مانیتول، بر هم خوردن تعادل آب والکترولیت است. تجویز سریع :عوارض جانبی

مقادیر زیادآن ممکن است منجر به تجمع مانیتول، افزایش بیش از حد مایع خارج سلولی، کاهش سدیم 

نیز  ترومبوفلبیتو  ادمشود. سردرد، لرزش، میخون وافزایش بار گردش خون  پتاسیمهی زیادی خون، گا

 .محتملند.

اختالالت آب و الکترولیت ، هماتوم داخل جمجمه ، دچار شوک هیپوولمیک، نارسایی   : موارد منع مصرف

 مصرف در احتقان قلب و ریه ممنوع است و ی ، هیپرکالمیقلبی ، هیپوتانسیون ، هیپوناترم

 یگوکسین ودیورتیک هادتداخل دارویی با :  نکته

درجه  23مانیتول تزریقی در معرض دمای پایین بلوری می شود باید بطری را در حمام آب داغ *توجهات: 

 یا مجاورت رادیاتور و شوفاژ قرار داده تا با دمای بدن متناسب گردد

 و با ست خون انفوزیون می شود. از تزریق از نظر داشتن بلور چک شودقبل *

 . قبل و بعد از تزریق فشار خون بیمار کنترل شود*

 کنترل دفع ادراری بیماران پس از انفوزیون مانیتول بسیار اهمیت دارد .*

 .ل ممنوع است وتدر ساعت تزریق دوز بعدی مانی  30cc-50 در صورت عدم ترشح ادرار حداقل به میزان *

 .د بهتر است بطور موقت قطع گرددشواگر بیمار در حین تزریق دچار واکنش آلرژیک *

 .تزریق مانیتول و ترانسفوزیون خون به طور همزمان با یک ست مشترک ممنوع است *

 ..نشت مانیتول به بافت های اطراف ممکن است منجر به ادم و نکروز بافتی گردد *

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 متادون

 Dolophine: نام تجاری

 دی فنیل هپتان:گروه دارویی

 ضد درد ، مخدر صناعی :گروه درمانی

 قرص و آمپول:شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 شدید ، سندرم محرومیت از مخدر ها ددر:موارد مصرف

 ساعت 0تا  0میلی گرم هر  13تا  2.5 :میزان مصرف

 ن(یی ) حین زایمادر حساسیت شدید دارویی ، ماما:مصرف موارد منع

 مهار تنفسی ، خواب آلودگی ، تحریکات موضعی پوست:عوارض جانبی

 تزریق شود.  (IM) بهتر است دارو عضالنی:توجهات

 .احتمال کاهش فشار خون وجود دارد*

 .یبوست ، خشکی دهان ،و خواب آلودگی محتمل است :آموزش

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 ازولمترونید

 Flagyl :نام تجاری

 نیترو ایمیدازول :گروه دارویی

 ضد باکتری ، ضد آمیب :گروه درمانی

 آمپول، ژل پوستی، شیاف واژینال، ویال تزریقیشربت ، :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 عفونت های میکروبی ) بی هوازی( ، اسهال خونی ، اندوکاردیت ، عفونت شکمی:موارد مصرف

میلی گرم به  0.2میلی گرم به ازای هر کیلوگرم طی یک ساعت به عنوان میزان اولیه و 12: فیزان مصرم

 .گرم می باشد 0ساعت  20ساعت و حداکثر مصرف  0ازای هر کیلوگرم طی 

 حساسیت شدید دارویی ، اختاالت خونی یا بیماری مغز:مصرف موارد منع

، احسوواس سوووزش مجوواری ادراری ، سوورگیجه ، مشووکالت کبوودی و کلیوووی ، تهوووع :عرروارض جررانبی

 سنکوپ، ضایعات پوستی ، کهیر

 این دارو با لیتیوم تداخل دارویی دارد.*  آزمایشهای خونی باید انجام شود.*  :توجهات

 .شود مصرف کامل بااحتیاط درشیردهی*

 .شود نجاما  ساعت یک درطی کم باسرعت آرامی به وریدی تزریق*

 دارد رسوب احتمال خچالی دردمای آن نگهداری*

 دراینصووورت دکهوشوو مصوورف وریوودی آهسووته انفوزیووون صووورت بایدبووه فقووطی تزریقوو مترونیوودازول*

 .شود قطع باید دیگر سرمهای یا ها محلول انفوزیون

در عفونوت زنووان بووا میکووروب )تریکومونوواس(  * بهتوور اسووت دارو بوا معووده خووالی مصوورف شووود. :آمرروزش

تشوونج و عالئووم منگووی نشووانه مسوومومیت بیمووار اسووت، بووه  * ود.مووی بایسووت همسوور وی نیووز درمووان شوو 

 .پزشک مراجعه شود

 .محلول مترونیدازول سه شبانه روز قابل نگهداری در دمای معمولی است :شرایط نگهداری
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 متوکلوپرامید

 Plasil: نام تجاری

 پاراسماتومیمیتیک:روه داروییگ

 ضد تهوع ، ضد استفراغ :گروه درمانی

 ، آمپول و قطره قرص :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 برگشت اسید معده به مری ، درمان یا پیشگیری از استفراغ و شیمی درمانی:موارد مصرف

 ساعت 8یک قرص هر :میزان مصرف

 خونریزی ، انسداد روده ، تشنج:مصرف موارد منع

، اسووهال ، تکوورر ادرار ، عالئووم پارکینسووون ، سووردرد ، بووی خوووابی ، تشوونج ، توووهم  :عرروارض جررانبی

 عالئم چشمی و مغزی

  در صورت تکرار تزریق باید دارو رقیق شود. *   :توجهات

 .رنگ دارو قبل از تزریق نباید عوض شود*

 .رانندگی بعد از مصرف دارو خطر ناک است :آموزش

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 متیل ارگونوین مالئات

 Methergine: نام تجاری

 توسیک: اکسی گروه دارویی

 قرص و آمپول اشکال دارویی:

 : انقباضات رحمی را تحریک کرده و خونریزی را کاهش می دهد.مکانیسم اثر

 : درمان خونریزی بعد از زایمان یا سقطموارد مصرف

 : میزان مصرف

مودت یوک دقیقوه     کوه در  mg2/1دوز، تزریق وریودی   2ساعت حداکثر  2تا  2هر  mg2/3تزریق عضالنی 

روز بعد از دوز اولیوه عضوالنی یوا     0تا  2ساعت به مدت  12تا  0خوراکی هر   mg 0/3- 2/3تجویز می شود؛

 وریدی

: حساسیت شدید به فرآورده های ارگوت، اندیکاسیون های زایمان، قبل از خوروج جفوت   موارد منع مصرف

 قلبی و بیماری عروق محیطی –بیماری تنفسی 

  سردرد، سرگیجه، درد قفسه سینه، طپش قلب، افزایش فشار خون، تعریق  : عوارض جانبی
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 متیل دوپا

 :Aldometنام تجاری

 آنتی آدرنرژیک :گروه دارویی

 ضد فشار خون :گروه درمانی

 میلی گرمی 223قرص  :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 فشار خون ، سندرم رینود :موارد مصرف

 .قرص روزانه مصرف شود 0تا 1: فمیزان مصر

 حساسیت شدید دارویی ، بیماران کبدی :مصرف موارد منع

 خواب آلودگی ، اسهال ، درد قلبی، زردی ، درد عضله و مفصل :عوارض جانبی

  فشار خون بیمار باید کنترل شود.*  :  توجهات

 .آزمایشهای خونی بررسی شود *

انتهوای ) دسوت و پوا( در تمواس بوا آب سورد یوا        در بیمواری رینوود بوه علوت مشوکل عروقوی در        :نکتره  

 .هوای سرد تغییر رنگ اندام ایجاد می شود

 خشکی دهان با مصرف مایعات یا آدامس بر طرف می شود.:آموزش

 .ضعف و سرگیجه ، اسهال یا یبوست عالئم مسمومیت اند، به پزشک اطالع دهید*

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 مورفین

 morphitec :تجاری  امن

 : اپیوئیدیدارویی گروه

 درد ضد.  مخدر: درمانی گروه

  : mg/ml 10Injection :            mg 10Tablet: دارویی شکل

 B گروه: حاملگی دوران در مصرف

  -درد ناشی از بیماری خونی  - دردهای بیماران قلبی - ضددرد برای بیماران بستری: مصرف موارد

درد ناشی از  - دردهای مزمن شدید - و پس از جراحی جراحی درد ناشی از - سی شکلهای داسلول

ضدسرفه   - هوشیداروی کمکی به همراه داروهای بی - شدید کمر درد  - سنگ کلیه - رطانس - جراحت

 (ایدز از جمله اسهال بیماران مبتال بهمزمن ) هایاسهال ضداسهال در - شدید هایسرفه رد

.  تشنجی تالالاخت.  دارویی شدید حساسیت.  هوایی راه انسداد.  تنفسی نارسایی در: منع مصرف  موارد

 آسم.  هوشیاری( لالاخت ( مغزی ضربه.  سر ضربات

. ادراری احتباس. کوما.  شوک.  تنفسی مهار.  ارشخ.  آلودگی خواب.  تهوع.  استفراغ: جانبی عوارض

 خون فشار کاهش

 پزشک به باید و اند مسمومیت ئمالع خون فشار کاهش و تالعض شدید شلی.  تنفسی توقف*:  توجهات

 غده کاری ، کمفشارخونشود: کمی انجام دارو با احتیاط کاملاین ر موارد زیر مصرفد*.شود داده عالاط

، تشنجی ،اختالالتپروستات ، بزرگیکلیوی،نارساییکبدی ، نارساییتنفسی ذخیره بودن، کمسمآ تیروئید،

 .ناتوانو بیماران سالمندان

 .ندارد ضرورتی فوق احتیاطهای ،رعایتمرگبهنزدیک باشدمثالدربیماراندرد ضروریترلکندر مواردیکه* 

 .شود نگهداری معمولی دمای در: نگهداری شرایط

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
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 Dormtcomمیدازوالم

 ها: بنزودیازپینگروه دارویی

 بخش، داروی کمکی در بیهوشی: آرامگروه درمانی

 mg12و  mg2: آمپول شکل دارویی

 D: گروه مصرف در دوران حاملگی

بخووش، کوواهش اضووطراب، نگهووداری و کمووک بیهوشووی عمووومی، درمووان تشوونج،   : آراممرروارد مصرررف

 نسکسکه مقاوم به درما

گورم  میلوی  30/3در تزریوق عضوالنی    -گورم بوه ازای هور کیلووگرم    میلوی  38/1توا   30/3: میزان مصررف 

 به ازای هر کیلوگرم 

: حساسویت شودید دارویوی، گلوکووم زاویوه باریوک، شووک، کوموا، مسومومیت حواد بوا            موارد منع مصرف

 الکل، نارسایی کلیه 

قوراری، الرنگواسپاسوم   پوذیری، بوی  حریوک باشود. ت : توقوف تنفسوی مهمتورین عارضوه موی     عوارض جانبی

 )اسپاسم مجاری هوای(، سردرد، تندی تنفس، لکنت، تاری دید، اختالل چشمی، اختالل تعادل

 تر باشد. میزان تجویز دارو در سنین باال )سالمندان( و اطفال باید پایین* توجهات:

 دسترس باشند . ریوی در–*وسایل احیاء قلبی  تزریق عضالنی دارو باید عمیق باشد.*

 *اکسیژن به منظور حمایت از راههای هوایی دردسترس باشد .  

 *این دارو را از بولوس سریع تزریق نکنید . 

 : اختالالت روانی و حرکتی بعد از دارو محتمل است. آموزش

 ساعت بعد از دریافت دارو بیمار نباید به کارهای دقیق مشغول باشد یا رانندگی کند. 20تا *

 در دمای معمولی نگهداری شود. ط نگهداری:شرای

 



      

 PHQL-100 

 بیمارستان ایزدی                                                                                                                                                                                                                                           دانشگاه علوم پزشکی                                                    

  Page 
96 

 
  

 ( E2)پروستاگالندینمیزو پروستول 

  Dinoprostone -2prostin E -Cytotec:نام تجاری

 پروستاگالندین   :گروه دارویی

 ضد اولسر، محافظ مخاط معدهاکسی توکسیک و  :گروه درمانی

 X گروه :مصرف در دوران حاملگی

 اشکال دارویی: 

0.5ml)             Inj: 10mg/ml (               mcg 133  یاmcg 233tab= 

Vag Tab: 3 mg 

Vag Gel: 1 mg / 2.5 ml , 2mg/2.5 ml 

Cer vical Gel: 500mg / 2.5 ml 

 روی عضالت صاف میومتر تاثیر می گذارد و سبب انقباضات پی در پی می شود. مکانیسم اثر:

تخلیه محتویات رحم در  -القای زایمان  -روع زایمان دیالتاسیون سرویکس قبل از ش: موارد مصرف

)همراه زرو 09خاتمه بارداری کمتر از ؛  NSAIDsجلوگیری از زخم معده ناشی از -سقط فراموش شده 

 خونریزی سنگین و غیر طبیعی رحمی؛ القاء درد زایمان و رسیده شدن گردن رحم( ؛mifepristone با

 ؛  تهوع و استفراغ ؛  درد شکمی و استفراغ، آریتمی برونکواسپاسم ؛ سردرد، سرگیجه، تهوععوارض جانبی:

دیسمنوره، هایپرمنوره، اختالل قاعدگی، خونریزی پس  ؛ پارگی و تخریب رحمی ؛تب ؛ سردرد؛  مرگ جنین

 ؛تندرنس پستان ؛ تعریق زیاد ؛راش از یائسگی

؛  کاهش فشار خون؛ اسهال ؛  درد شکم ؛ تنگی نفس؛  تشنج ؛  ترمور ؛  خواب آلودگی  :نشانه های سمیت

 برادی کاردی

 :موارد منع مصرف

 حساسیت به میزوپروستول، پروستاگالندین ها یا هر ترکیب دیگری در این فرموالسیون •
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 • (استفاده می کنید NSAIDs بارداری )زمانی که از این دارو جهت کاهش عارضه زخم گوارشی ناشی از •

خونریزی واژینال  •بیماری شدید قلبی و یا تنفسی   • دارد IUD خانمی که و بارداری های خارج رحمی

 •موارد منع زایمان واژینال  •هرپس ژنیتال فعال  •جفت سر راهی  •پارگی پرده  •تشخیص داده نشده 

 سرویسیت •اسکار رحم  •گلوکوم  •واژینیت  •تشنج  •آسم   •عفونت درمان نشده لگن 

 توجهات پرستاری: 

 ساعت بعد از استعمال این دارو کامل میشود. 03پس از  *سقط

 *درطی درمان مراقبت بروز عوارض گوارشی و عالیم حیاتی بیمار باشید.

 *در صورتی از این دارو استفاده کنید که امکانات مراقبت ویژه در دسترس باشد.

را همیشه در زموان مشخصوی از   دارو * دقیقه پس از قرار دادن شیاف به حالت دراز کش باقی بماند. 31*تا 

 .روز استفاده کنید

بار در روز،  0اگر میزوپروستول را برای جلوگیری از زخم معده استفاده می کنید معموال از طریق اورال و *

  .بعد غذا و قبل از خواب استفاده می شود

ت وخیم تر شدن از مصرف آنتی اسید های حاوی منیزم به همراه میزوپروستول خوداری کنید. )به عل *

 (اسهال بیمار

 .نباید از الکل و سایر داروها در طی درمان استفاده شود *

تنها زمانی می توانید خودتان از این دارو استفاده کنید که انتقال به بیمارستان در ظرف مدت زمان کم  *

 .امکان پذیر باشد

 .در صورت خونریزی شدید و تب حتما به پزشک مراجعه کنید *

  . شودروستول با میفپریستول اشتباه میمیزوپ*

 بارداری از جلوگیری مناسب روش یک کاربرد از اطمینان تا باروری سنین در هاخانم برای دارو تجویز از*

 ودداری کنیدخ
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. به بیماران در رابطه با خطرات دارو در صورت شکست روش جلوگیری از بارداری به صورت شفاهی و *

  یید.رسانی نماکتبی اطالع

 یا دوم روز در و درمانی دارو شروع از قبل هفته 2 عرض در بارداری تست شدن منفی صورت در باید دارو*

  .شود مصرف طبیعی قاعدگی از پس سوم

وامل خطر جهت پارگی رحم عبارتند از: ایام پایانی بارداری، مصرف دوز باال از دارو، سابقه سزارین، ع* 

   بار سابقه بارداری. 2 و یا بیش از 2جراحی رحم یا 

 مراقب تب باشید که نیم ساعت بعد از بکارگیری شیاف ایجاد می شود * 

 از روش های کنترل درد مانند انحراف فکر از موضوع استفاده نمائید    *

           هفتهاز نزدیکی ؛ تامپون و انجام دوش واژینال خودداری کنید 5به مدت *

و  - co20نگهداری کنید . شیاف را در درجه حرارت  co20-15رجه حرارت : ژل را در دشرایط نگهداری

    به صورت منجمد نگهداری کنید . 
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 الوکسانن

 : Narcanنام تجاری

 اکسی مورفون:گروه دارویی

 ضد مخدر ها -ضد اپیوئید ها :گروه درمانی

 تزریقی :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

بعد  تشخیص و درمان مسمومیت ها با مواد مخدر یا کومای ناشی از آن ، درمان مهار تنفسی:ارد مصرفمو

 از جراحی ، خارش ناشی از انسداد صفراوی

 .جا تزریق می شود میلی گرم وریدی یک 2تا 0/3: فمیزان مصر

 .فاده شوددر افرادی که وابستگی شدید به مخدر ها دارند، با احتیاط است :مصرف موارد منع

 تهوع ، استفراغ ، اختالل تمرکز و حواس ، بی اشتهایی ، تغییرات فشار خون :عوارض جانبی

 .این دارو اغلب در مراکز اورژانس و بیمارستانی تزریق می شود:توجهات

 .مورد خاصی مطرح نیست :آموزش

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 نوافن

میلی  511میلی گرم کافیین و  41میلی گرم استامینوفن. 352دد کپسول نوافن دارای هر عشکل داروئی : 

 .می باشد گرم ایپوبروفن

 -دردهای خفیف تا متوسط ناشی از سردرد)عصبی و میگرنی(، دندان درد، دردهای عصبی :موارد مصرف

 ماهیچه ای، دردهای مفصلی و دیس منوره کاربرد دارد

سابقه وجود آلرژیک شدید از قبیل آنافیالکسی یا آنژیوادم ناشی از داروهای  در صورت: موارد منع مصرف

 .ضدالتهاب غیر استروئیدی منع مصرف دارد

بثورات پوستی، درماتیت آلرژیک، اختالالت خونی، پانکراتیت حاد از عوارض مصرف : عوارض جانبی

مکن است در اثر مصرف ایبوپروفن طوالنی مدت استامینوفن است. تهوع، اسهال و گاهی خونریزی و زخم م

 .ایجاد شود

  .در صورت بروز هرگونه اختالل در بینائی باید با پزشک مشورت شود*   توجهات :

 .به دلیل احتمال بروز آسیب کبدی یا کلیوی، نباید این دارو بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود*

 .دمصرف این درو در زمان بارداری و شیردهی توصیه نمی گرد*

در *.وجود دارد به علت وجود استامینوفن در بیماران دیابتی . احتمال مثبت شدن کاذب تست قند خون*

 بیماران دچار اختالالت کلیوی به علت وجود ایپوبروفن . با احتیاط و با کنترل عملکرد کلیه

 .به طور مرتب . مصرف گردد

 دارو های دارای ایپوبروفن پرهیز کنیداگر دچار زخم گوارشی و یا سابقه آن را دارید از مصرف *

 کهیر یا رینیت ناشی از ضد التهاب غیر استروییدی-آنژیودم-در بیماران که سابقه حمله آسم *

 .وجود دارد .مصرف گردد

 دد زیرا احتمال بروز تنبلی چشم وجود داردرهر گونه اختالل در بینایی باید با پزشک مشورت گ *
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 نیتروس اکساید

 Entonex: نام تجاری

 گاز اکسید نیتروس :گروه داروئی

  داروی کمکی بیهوشی  عمومی:گروه درمانی

 for Inh:اشکال دارویی

 cگروه :مصرف در دوران حاملگی

 را درد کردن ارام خاصیت که است نیتریت اکسید و اکسیژن گاز از ترکیبی انتونوکس موارد مصرف :

 کند می اثر سریعا و  است ایمن و ،اساناست استفاده قابل زایمان مراحل تمام در.دارد

 و حساس مناطق از بخیه آوردن در و زدن بخیه. ها درن کردن خارج و پانسمان تعویض. میوکارد انفارکتوس

 مغز بیوپسی درد، با همراه فیزیوتراپی.دیده آسیب اندام گذاری آتل و دستکاری وضعیت، تغییر. دردناک

. دندانپزشکی کارهای در درد مدت کوتاه تخفیف.کودکان در بخصوص ناکدرد تزریقات.سینه جناغ از استخوان

  .جراحی عمل از بعد درد تخفیف

 که زایمان از ایمرحله هر در را آنتونوکس تواندمی بیمار:  درد بدون زایمان در انتونوکس مصرف ی نحوه

 .کند استفاده باشد، مایل

 به گاز این تا کشدمی طول ثانیه 51 حداقل. کنید فمصر را انتونوکس انقباض، یک شروع احساس محض به

 تا کشدمی طول ثانیه 42 تا 41 و دهد تخفیف حدی تا را درد که شود وارد شما خون جریان در کافی قدر

 ریه به را انتونوکس سپس و شود آزاردهنده واقعا انقباض که کنید صبر آنقدر اگر. بگذارد را خود اثر حداکثر

 !داشت نخواهد شما درد کاهش در نقشی دیگر که شد خواهد ظاهر انقباض دو بین در آن اثر کنید، وارد

 دهد،می آزار را شما آن پالستیک و شده داده شما به پالستیکی ماسک یک طریق از اتونوکس اگر

  آسان دهانی لوله با ماسک تعویض. بدهند شما به دهانی لوله یک که کنید درخواست توانید می 
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 .دارد نگه مرطوب را شما دهان تا کنید مزمزه آب کافی مقدار ها،انقباض بین.است

 کنندمی احساس معموال هاخانم دهید،می هُل رحم از بیرون به را نوزاد حاملگی، دوم مرحله در که هنگامی

 ترجیح هاخانم از برخی اما هستند؛ ترراحت کنند تمرکز خود کار بر "انتونوکس" از استفاده بدون اگر که

 نوزاد به و بگذارند کنار را دهانی لوله سپس کنند، مصرف انقباض هر ابتدای در "هوا و گاز" کمی دهندمی

 !بیاورند فشار

 و انگشتان نوک شدن مورمور و سر،سستی،گزگز سبکی الودگی،احساس گیجه،خواب سر : عوارض جانبی

 دهان،تهوع ،خشکی ها لب دور

 خطرناک است .اتساع شکم ؛ پنوموتوراکسبیهوشی هیپوکسیک ؛ منع مصرف :

  :توجهات

 . ماندنمی باقی بیمار بدن در طوالنی مدت به گاز این اثر *

 . دهد کاهش را عضالنی هایانقباض ناراحتی و درد*

 . شود بیماران در تهوع احساس موجب است ممکن*

 .شودمی نیز بیمار دهان خشکی موجب*

 و آریتمی قلبی شود .باعث کاهش فشار خون  است ممکن*

 تجویز این دارو باید حتما با اکسیژن باشد .*
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 نیتروگلیسرین

 Nitrostat:  نام تجاری

 : نیترات  گروه داروئی

 و ضد آنژین   گشادکننده عروقی: گروه درمانی

 ؛پرل ؛ آمپول  ؛ پماد اسپری، برچسب پوستی، قرص: اشکال دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

 شود.نیتروگلیسرین در آنژین صدری و بحران هیپرتانسیون تجویز میموارد مصرف :

 این دارو در سه مورد کاربرد دارد: 

 صدری با مصرف دارو و پس از شروع درد( تخفیف یک آنژین 0)

 ( جلوگیری از حمله قلبی با مصرف دارو و درست پیش از بروز حمله 5)

 ( کاهش تعداد حمالت با مصرف دائمی و منظم دارو. 3)

های فوقانی گذاشته هایی که در دهان بین لب یا گونه و لثههای زیر زبانی نیتروگلیسرین، قرصقرص

ها شود، همگی حمالت آنژینی را تخفیف داده یا از آنآئروسل که در زیر زبان زده میشوند، یا اسپری می

 کنند. جلوگیری می

برافروختگی صورت و گردن و  ؛دید، خشکی دهان، سردرد شدید، یا بثورات جلدی تاری: عوارض جانبی

 تهوع

: مصرف همزمان با سایر داروهای هیپرتانسیون ؛می تواند هیپرتانسیون شدید ایجاد کند  تداخالت داروئی 

 . 

 بیمار را از نظر هیپوتانسیون ارتوستاتیک ونبض بررسی کنید.*   :  توجهات

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
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یزان دوزاژدارو سردرد ؛احساس سبکی در سر و کاهش میزان فشارخون مواردی هستند که نیاز به کاهش م *

 را مطرح می سازد.

 قرص های مخاطی باید مابین گونه و لثه جای گیرند .  *

 پماد موضعی برای استفاده باید از طریق ورف های اندازه بندی شده ؛اندازه گیری شود. *

اید زیرزبان گذاشت تا حل شود و احساس سوزن سوزن شدن اشکال زیرزبانی دارو را نباید خورد بلکه ب*

 شائ مخاطی را بیمار تجربه می نماید . غ

 اسپری را باید در زیر زبان مورد استفاده قرار داد نباید آنها را استنشاق کرد. *

 در طی حمله آنژینی بهتر است نشسته دارو را مصرف کنید.  *

 می باشد .  %2*جهت انفوزیون وریدی بهترین سرم ؛ سرم قندی 

نگهداری شود .نوع تزریقی را باید دور از انجماد و نور  co25-20:در درجه حرارت شرایط نگهداری

 نگهداری کرد .
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 نیفیدیپین

 Adalate: نام تجاری

 بلوک کننده کانال کلسیم :گروه دارویی

 ضد فشار خون:گروه درمانی

 کپسول ، قرص:شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 قلبی و درد ها در درمان فشار خون ، ضد درد :موارد مصرف

میلوی   13میلوی گورم روزانوه در فشوار خوون و در حموالت حواد فشوار خوون           93توا  03: فمیزان مصرر 

 ساعت 0تا  0اده می شود و تکرار آن هر تفساگرم به شکل زیر زبانی یا خوراکی 

 حساسیت شدید دارویی ، سکته قلبی اخیر ، نارسایی کبد وکلیه :مصرف موارد منع

، تهوووع ، اسووتفراغ ، سوورگیجه ، کوواهش فشووار خووون ، سوونکوپ ، بووی نظمووی  سووردرد:عرروارض جررانبی

 ریتم قلبی ، خواب آلودگی ، شب ادراری ، سردرد

 فشار خون بیمار را کنترل کنید .*   :توجهات

هنگامی که در حملوه حواد فشوار خوون از کپسوول آن اسوتفاده موی شوود ممکون اسوت سونکوپ بوروز             * 

  کند . 

 .ال داردتغییرات قند خون احتم*

سورگیجه ، توپش قلوب ، تهووع و اسوتفراغ شودید و فشوار خوون بواال و عالئوم مسومومیت            * :  آمروزش 

 .است

 .در دمای معمولی نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 نئوستیگمین

 Prostigminنام تجاری:

 ژیکنرمحرک کولی گروه دارویی:

 : محرک عضالنی  گروه درمانی

 mg/ml2/2و  mg/ml2/3آمپول  اشکال دارویی: 

، احتبواس غیور   یس : نئوستیگمین در درمان ضعف عضالنی ناشی از بیمواری میاسوتنی گوراو   موارد مصرف

عضالنی غیر دپووالریزان   –عصبی  کنندهمسدد یانسدادی ادرار بعد از عمل جراحی و به عنوان پادزهر داروها

 مصرف می شود.

جذب می شود در پالسما و کبد متابولیزه می شوود و   : این دارو بعد از تزریق عضالنی، سریعفارماکوکنتیک

 دفع آن کلیوی است.

: اسهال، تهوع یا استفراغ، کرامپ یا درد معده، افزایش غیر عادی تعریق و افزایش غیر عادی عوارض جانبی

 ترشح بزاق

 .در صورت وجود انسداد مکانیکی روده یا مجاری ادرار با احتیاطی فراوان تجویز شوند*: توجهات

در مصرف این دارو پس از جراحی باید احتیاط کرد زیرا ممکن است مشکالت تنفسی ناشوی از درد پوس از   *

 عمل جراحی تسکین، احتباس ترشحات یا آتلتکازی را تشدید کند.
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 وازلین

 ژله پترولیوم نام تجاری:

های سرد سال کاربرد فراوانی دارد و اثرات های خشک در فصلای چرب است که برای پوستازلین ماده*و

  .ها بر جای خواهد گذاشتمطلوبی را تا مدت

یشی از دیرباز مورد توجه کارخانجات های اصلی لوازم بهداشتی و آرامصرف این ماده به عنوان یکی از پایه *

عنوان یک ماده گذارد و صرفار بهتولیدکننده قرار داشته است زیرا وازلین تأثیرات سوئی بر پوست بر جای نمی

  .روداثربخش در حفظ رطوبت پوست به شمار می

  .العاده مقرون به صرفه استاین ماده چرب، فوق*

 :محافظت از ابرو و چشم *

مو آن را روی ابروها مالیده تا ابروها را محافظت کند. ه از یک الیه نازک وازلین به موهای شانه و قلمبا استفاد

های چشم بمالید تا در تمام طول روز در سرما، از خشکی پوست جلوگیری همچنین یک الیه نازک روی پلک

  .کند

 الیه شاخی را نرم نگه دارید *

شود به همین علت قبل از رفتن به رختخواب شکنندگی ناخن می ها باعثخشک بودن بیش از حد ناخن*

  .هایتان را به کمی وازلین آغشته کنید تا الیه شاخی ناخن از بین رودناخن

   :آرامش پوست*

های سرد هایی است که در فصلمخلوط وازلین و کره کاکائو با نمک دریا، بهترین لوسیون برای پوست

 ریزی دارند.پوسووته

نین محافظت از پوست در هوای سرد با یک الیه نازک و چرب از وازلین از خشکی پوست جلوگیری همچ*

 کند.کند و به ترمیم پوست خشک کمک میمی

 .کندهای پوستی مفید است و رطوبت از دست رفته پوست را بازسازی میها و تاولاین لوسیون برای زخم *

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85
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 وانکومایسین

 : Vancocinنام تجاری

 گلیکوپپتید :دارویی گروه

 آنتی بیوتیک:گروه درمانی

 تزریقی و محلول خوراکی:شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

عفونوت هوای متوسوط ، بوی هووازی ، گوانگرن ، عفونوت اسوتخوانی ، عفونوت پوسوتی و            :موارد مصررف 

 روده ای، عفونت ریوی و پرده مغزی

 ر کیلوگرم در روزمیلی گرم به ازای ه 03تا 02 :میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی ، اختالالت شنوایی و نارسایی کلیوی :مصرف موارد منع

عووارض شونوایی و کلیووی، تهووع ، کواهش فشوار خوون ، اخوتالالت خوونی ، درد محول           :عوارض جانبی

 تزریق، تشنج

  یدرطوو ای دوره صووورت بووه   عملکردکلیووه بنووابراین دارد وکلیووه گوووش روی آثارسوومی:  توجهررات

 .است داروممنوع عضالنی تزریق * .شود پایش درمان

 .شود مصرف احتیاط با وشیرخواران نارس درنوزادان کلیه خاطرعملکردناقص به*

 . کنید تجویز دقیقه 03-93 رادرمدت گرم میلی233 دوزواحد یک*

Red Man Syndromوانکومایسووین سووریع وریوودی تزریووق ولرزدراثوور باتووب همووراه  گرگرفتگووی 

 . کنید راآهسته انفوزیون شودسرعت میایجاد

 کووواهش باعوووث هیسوووتامین نموووودن آزاد علوووت بوووه وریووودی صوووورت داروبوووه سوووریع تزریوووق*

 .میشود فشارخون؛گرگرفتگی؛فالشینگ

 .شود بایدتغییرداده دارودرهربارانفوزیون تزریق محل*

ا بوه اطوالع   عالئوم سورگیجه و وز وز گووش ر   *سوابقه حساسویت دارویوی را بوه پزشوک بگوییود.       :آموزش

 .پزشک برسانید

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 وراپامیل

 Isoptin: نام تجاری

 دی فنیل آلکیل آمین :گروه دارویی

 ؛ ضدآریتمی ؛ ضدآنژین صدری ضد فشار خون:گروه درمانی

 قرص و نوع تزریقی :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 (PATشار خون ، بی نظمی قلبی ) به ویژه آریتمیدرد قلبی، ف :موارد مصرف

ضوربان قلوب بوروز موی کنود       دیک بی نظمی قلبی است کوه بوه علوت افوزایش تعودا      ( PAT) عارضه:نکته 

 .و این دارو در مراکز درمانی بسیار موثر است

 .بستگی به نوع آریتمی قلبی دارد :میزان مصرف

 (0یا  2جه مشکالت هدایتی قلب ) بلوک در:مصرف موارد منع

 :عوارض جانبی

) ضووایعات پوسووتی( ، دل درد،   تماتیوورتووپش قلووب ، سوورگیجه ، اخووتالل خووواب ، اخووتالل دیوود ، د     

 خشکی دهان ، درد عضالنی و اشکاالت تنفسی

 ضروری است.  یکنترل عالئم حیات:توجهات

 .نوار قلبی باید گرفته شود*

  .در صورت تنگی نفس به پزشک اطالع دهید :آموزش

 .و را همراه غذا میل کنیددار*

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 Aویتامین 

 Retinol:نام تجاری

 : ویتامین محلول در چربیگروه دارویی

 واحدی 2333و  12233: پماد چشمی، کپسول یا قرص جویدنی اشکال دارویی

 A: گروه مصرف در حاملگی

کتور در واکنش های بیوشیمیایی عمل نماید، برای کار طبیعی این فراورده می تواند به عنوان یک کد فا

ه و نیز برای تطابق دید به تاریکی، رشد استخوان، فعالیت بیضه و تخمدان در تکامل جنین ضروری یشبک

 است.

و به عنوان مکمل غذایی طی دوره های افزایش نیازمندی نظیر حاملگی  Aکمبود ویتامین  موارد مصرف:

جذب متابولیسم یا  دی و عفونت ها و به عنوان درمان جایگزین در وضعیت هایی که برشیردهی، نوزا –

ترکتومی مصرف می ساثر می گذارند مثل سیروز کبدی و یا انسداد شدید صفراوی و گا Aذخیرة ویتامین 

 مصرف می شود. پسوریازیسشود. هم چنین در برخی از اختالالت پوستی مثل 

، تجویز خوراکی به بیماران دچار  A، هیپرویتانیوز  Aاسیت به ویتامین : سابقه حسموارد منع مصرف

 سندروم سوء جذب، در خانم های دریافت کننده ضد حاملگی خوراکی، با احتیاط مصرف شود.

 فقط در مصرف بیش از حد عوارض رخ می دهد .: عوارض جانبی

 ؛خشکی پوست شوک آنافیالکسی یون داخل جمجه، نستحریک پذیری، سردرد، هیپرتا
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 0Kویتامین 

 Phytonadions:نام تجاری

 : ویتامین محلول در چربیدارویی گروه

  mg/ml13و  mg/ml1قرص، آمپول  اشکال دارویی:

 C: گروه گروه مصرف در حاملگی

اد طبیعی خون اساسی عقکه برای ان Xو  IXو  VIIو II این فراورده برای ساخت فاکتورهای انعقادی

 ت.هستند، ضروری اس

: داروی انتخابی به عنوان آنتی دوت برای مصرف بیش از حد ضد انعقادی های خوراکی است. موارد مصرف

سالیسیالت ین، یبه خاطر تجویز آنتی بیوتیک های خوراکی کنیدین، کن ئینمیهمچنین در درمان هیپوپروت

وراژیک نوزادان نیز میماری هب ایو درمان بر پروفیالکسی و سولفونامیدها استفاده می شود. به عنوان  ها 

 استفاده می شود.

 : در بیماران مبتال به بیماری شدید کبد، حاملگی منع مصرف دارد.موارد منع مصرف

: ناراحتی معده، سردرد، برافروختگی صورت، حرکات تشنجی، لرز، تب، تعریق مفرط، ضعف عوارض جانبی

، هیپربیلی اریتماتوزپوستیکیل ندول، بثورات سرگیجه،  احساس فشردگی سینه، شوک، درد، هماتوم و تش

 روبینمی، آنمی همولیتیک شدید.
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 هالوپریدول

 Haldol: نام تجاری

 بوتیروفنون ها :گروه دارویی

 ی(ضد سایکوز )اختالالت شدید روان :گروه درمانی

 آمپول قرص و:شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

نووع حواد و موزمن ، اضوطراب شودید در بیمواری اوتیسوم فعوال ،         اخوتالالت سوایکوز در   :موارد مصررف 

 در استفراغ های شدید و در دیس تونی اندام ها

 میلی گرم روزانه 133میلی گرم حداکثر  3.2قرص  2تا 1 :میزان مصرف

 .حساسیت شدید دارویی،در بیماران دو قطبی باعث افسردگی می شود :مصرف موارد منع

 ، خواب آوری ، تشنج ، آریتمی قلبخشکی دهان  :عوارض جانبی

انجووام شووود.) فقووط بووه  21تزریووق هالوپریوودول بایوود بووه صووورت عمقووی و باسوووزن شووماره  * :توجهررات

 د(.صورت عضالنی تزریق شو

 از رانندگی و کارهای دقیق خودداری کنید.* :آموزش

 استفاده از الکل و دارو های خواب آورهمزمان اجتناب شود. *

 . ارض شایع است، مایعات بیشتر مصرف شودخشکی دهان از عو*

 بیمار باید در انجام آزمایشهای حین مصرف دارو همکاری کند.*

 .بیمار نباید در سرما و گرمای شدید قرار بگیرد *

 .در جای خشک و دور از نور نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 هپارین سدیم

 Liquaemin:نام تجاری

 موکوپلی ساکاراید :گروه دارویی

 ضد انعقاد :گروه درمانی

 تزریقی :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

پیشوگیری( و درموان لختوه هوای وریودی عمقوی بوه ویوژه در انودام هوای           ) پروفیالکسوی  :موارد مصرف

تحتانی،درمان آنوژین قلبوی ناپایودار و درموان کمکوی در انفوارکتوس میوکوارد ، تشوخیص و درموان انعقواد           

، در خوانم هوای بواردار کوه سوقط مکورر دارنود نیوز بورای پیشوگیری از سوقط            (DIC) وقوی منتشر داخل عر

 مجدد استفاده می شود.

واحود بوه ازای هور کیلووگرم وزن      033در پیشوگیری بوا میوزان پوایین دارو هموراه اسوت        :میزان مصرف

 ساعتواحد در هر  1333تا  033هزار واحد وریدی و به دنبال آن  2تا  0بدن،در حمالت مغزی 

خوونریزی شودید ، کواهش تعوداد پالکوت ، در همووفیلی یوا بیمواری کبود ممنووع            :مصررف  موارد منع

 .است

 خونریزی ، درد خفیف ، تب ، خارش:عوارض جانبی

 در مسومومیت شودید،خونریزی عالموت بوارزی اسوت معمووال بوا قطوع دارو بهبوود موی یابود.           *  :توجهات

   سولفات استفاده کنید.در صورت عدم بهبودی از داروی پروتامین *

 .تزریق وریدی هپارین بر نوع زیر جلدی یا عضالنی ارجح است *

 در صورت خونریزی یا ضایعات جلدی ) پوست( به پزشک اطالع دهید.*:آموزش

 .برابووور آن در وعوووده بعووودی پرهیوووز کنیووود    2در صوووورت فراموشوووی یوووک وعوووده دارو،میوووزان    * 

 .ددر دمای اتاق نگهداری شو :شرایط نگهداری
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 هماکسل

 سرم ژالتین تعدیل یافته

 محلولهای کلوئید جهت جبران کاهش حجم داخل عروقی :گروه دارویی

  باشد.حجیم کننده پالسما می :گروه درمانی

 مسر اشکال دارویی:

پالسما در موارد شوک ناشی از کاهش حجم خون به علت  این محلول حجیم کننده :موارد مصرف

خونریزی، سوختگی، التهاب لوزالمعده، از دست رفتن آب و الکترولیتها در اثر استفراغ و اسهال مداوم، 

 شود. ها و اغمای دیابتی مصرف میبیماریهای غده فوق کلیوی و کلیه

 تعویض در جایگزینو  بیهوشی در خون جریان داشتن نگه ثابت؛ است  انسولینامل برای این سرم محلول ح

 پالسما

  لرز کهیر ان تزریق ودر شود می هیستامین شدن ازاد سبب هماکسل سریع تزریق:مصرف منع موارد

 میگردد ایجاد وتاکیکاردی  اسپاسم

 است ممنوع مشترک ست یک از هماکسل با خون همزمان تزریق* :توجهات

 نشود تزریق ساعت یک از کمتر هماکسل محلول سی سی211.کنید خودداری هماکسل سریع تزریق از-*

 شدبا درجه 36 تزریق موقع در حرارت درجه*.  تزریق حین خون فشار کنترل*

 شود انجام احتیاط با دارند الرژی و اسم سابقه که کسانی در هماکسل انفوزیون*

 کنید خودداری هماکسل محلول به خون فشار برنده باال داروهای کردن اضافه از*

 است مانع بال تزریقی ی محلولها سایر با هماکسل همزمان تزریق*

 کنید یخوددار دیگر بیماران برای محلول باقیمانده مصرف از*

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85_(%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
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 هیدراالزین

 : Apresolineنام تجاری

 گشاد کننده عروق :گروه دارویی

 ضد فشار خون:گروه درمانی

 آمپولقرص و :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 فشار خون باال ، نارسایی احتقانی قلب ، نارسایی شدید دریچه آئورت قلب :موارد مصرف

میلوی گرموی ، ایون میوزان قابول افوزایش اسوت ولوی در          13سواعت یوک قورص     0هور   :میزان مصررف 

 .بار در روز قابل افزایش است 0تا  2میلی گرم  033تا  03نارسایی قلبی از 

 حساسیت شدید دارویی ، بیماری عروق کرونر و رماتیسم دریچه میترال قلب:مصرف موارد منع

رش ، اشووکال تنفسووی ، تهوووع ، اسووتفراغ ، سووردرد ، درد عضووالنی ، کهیوور ، خووا   :عرروارض جررانبی

 اختالالت خونی و درد مفاصل

 در صورت کاهش فشار خون شدید و سردی اندام ها به فکر مسمومیت دارویی باشید .* :توجهات

 .نوع وریدی را به آهستگی تزریق کنید * 

 قرص را با غذا میل کنید.* :آموزش

 .گهانی بایستدبه علت کاهش فشار خون بیمار نباید از حالت دراز کش به طور نا*

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 کورتیزول یا هیدروکورتیزون

 cortef:  نام تجاری دارو

  مینرالوکورتیکوئید  –گلوکوکورتیکوئید :  گروه داروئی

 یو: ضد التهاب غیر استروئیدی ؛ایمونوساپرس گروه درمانی

 : قرص ؛ ویال  اشکال داروئی

 C گروه :گیمصرف در دوران حامل

های ؛ سرکوب کردن سیستم ایمنی، حساسیت آلرژیو  التهاب؛   غده فوق کلیوینارسایی :  موارد مصرف

 نیز مؤثر است. ادم مغزیو  کولیت اولسراتیو آنافیالکسیو  کهیرمعمول مانند 

 عوارض جانبی :

، پوکی استخوان، مشکالت گوارشی؛ هیپوکالمی ؛ هیپرگلیسمی ؛ ادم ؛ پارستزی آکنهافزایش فشار خون، 

 تغییرات رفتاری 

 کنترل وزن روزانه . دوز روزانه ؛ صبح مورد استفاده قرار بگیرد .*:  توجهات

وانی دارند به هنگام حرکت کمک به منظور پیشگیری از شکستگی استخوان ؛به بیمارانی که مشکالت استخ* 

 کنید .

  دارورانبایدناگهانی قطع کرد زیرااحتمال بروز بحران آدرنال وجود دارد .*

 دارو باید تدریجی قطع گردد. *

 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود . 03-12: در درجه حرارت  شرایط نگهداری

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D9%86%D9%87
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Hydroxy Ethyl Starch 

 Voluven : نام تجاری دارو

 جایگزین پالسما :گروه داروئی

حاوی محلول استریل تزریقی   میلی لیتر تزریقی در بسته بندی پالستیکی نرم211سرم : اشکال داروئی

 % 1.9در حالل سدیم کلراید  %7هیدروکسی اتیل استارچ 

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

ته ذرت مشتق شده است که حاوی پلیمرهای نشاس  هیدروکسی اتیل استارچ از جوشانده موم مکانیسم اثر:

پلیمر متصل شده است و گروههای  4و  0گلوکز )آمیلو پکتین( می باشد .گلوکز بیشتر به شاخه آلفا 

 هیدروکسی اتیل متصل به گلوکز سبب کاهش شکسته شدن آمیلوپکتین توسط آنزیم آمیالز بدن می شود.

  هش حجم خون(پیشگیری و درمان هیپو ولمی )کا : موارد مصرف

 این دارو در جایگزینی گلبولهای قرمز و فاکتورهای انعقادی خون موثر نمی باشد. تذکر:

نارسائی حاد کلیوی  - CHFدرادم ریوی و نارسائی احتقانی قلب  - موارد حساسیت عوارض جانبی :

در بیماران با هایپر ناترمی و  - در بیمارانی که دیالیز می شوند - )الیگوری ، آنوری( غیر وابسته به هایپو ولمی

 در خونریزی مغزی -هایپر کلرمی 

 سرعت و میزان انفوزیون بستگی به کمبود حجم پالسمای بیمار دارد. * دوز مصرف:

 سی سی اولیه تزریق باید به آهستگی انجام شود. 51تا   01* این دارو فقط جهت تزریق وریدی می باشد.* 

 گرم هیدروکسی اتیل استارچ  3به ازاء هر کیلو از وزن بیمار) معادل  میلی لیتر 21بزرگساالن:روزانه 

 کیلوگرم. 61سی سی از این دارو برای یک فرد  3211/هر کیلو وزن بدن بیمار( معادل 

 سال به اثبات نرسیده است. 05کودکان:صحت و سالمت مصرف این دارو در کودکان زیر 
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 عوارض جانبی:

بیماران  %0ین دارو بستگی درصد تزریق دارو دارد. عوارض جانبی که حداقل در عوارض جانبی ایجاد شده از ا

  رخ داده است:

 واکنش ازدیاد حساسیت:برادیکاردی، تاکیکاردی ، ادم ریوی ،برونکواسپاسم ، کاهش فشار خون 

 مشکالت پوستی: تزریق طوالنی مدت دارو باعث ایجاد پریوریت ) خارش( می شود.  

 انکراتیک عوارض گوارشی:پ

  کاهش سطح فاکتورهای انعقادی ، کاهش هماتوکریت.  

 هیچ تداخل داروئی با این دارو شناخته نشده است. تداخالت:

  موارد احتیاط:

در صورت بروز واکنشها ی حساسیت در هنگام تزریق ) عوارض شبه آنفوالنزا، برادیکاردی، تاکیکاردی ، *

 باید تزریف دارو قطع شود.برونکو اسپاسم ، ادم ریوی غیر قلبی( 

و   مقدار و سرعت تزریق در حین انفوزیون باید مرتب کنترل شود . بخصوص در افراد با نارسائی قلبی*

 نارسائی حاد کلیوی.

 یا خونریزیهای شدید با احتیاط تزریق شود.  در افراد با ناراحتی کبدی حاد*

مکن است رخ دهد که تشخیص پانکراتیک را احتماال بعد از تزریق افزایش آمیالز سرم به صورت موقتی ، م*

 دچار مشکل می کند. 

 

 

 

 



      

 PHQL-100 

 بیمارستان ایزدی                                                                                                                                                                                                                                           دانشگاه علوم پزشکی                                                    

  Page 
119 

 
  

 هیوسین ان بوتیل بروماید

 Buscupan: بوسکوپان نام تجارتی

 آنتی اسپاسمودیک –: آنتی کولینرژیک گروه درمانی

  میلی گرمی 13و شیاف  mg/ml23آمپول  –میلی گرمی  13: قرص اشکال دارویی

 C: گروه ملگیطبقه بندی مصرف در حا

این فرآورده اثر استیل کولین را روی  ساختارهایی که از گیرنده های پس گانگلیونی عصب گیری موی کننود   

نظیر عضالت صاف، قلب و غدد برون ریز مهار می کنود. دوزهوای زیواد دارو ممکون اسوت تحورک و فعالیوت        

 ترشحی سیستم گوارش و تون حالب  و مثانه را کاهش دهند.

کولیوک   –قاعدگی دردناک همراه با اسپاسم  -: برای درمان اسپاسم گوارشی یا ادراری تناسلیفموارد مصر

هم چنین همراه با سایر روش های تشخیصی مانند آندسکوپی معده دوازدهه هنگامی که  -صفراوی یا کلیوی

 اسپاسم وجود دارد، تجویز می شود.

 حتمال بروز اثر گشاد کنندة مردمک چشم(: بیماران مبتال به گلوکوم )بدلیل اموارد منع مصرف

 : تاکیکاردی؛ کاهش قدرت تطابق و خشکی دهان.عوارض جانبی
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 عمل اتاق در پرکاربرد داروهای دوز

 پرکاربرد داروهای دوز

 4mg/kg :INDUCTION DOSE-3=   نسدونال

       SED DOSE:0/5-1mg/kg     MAIN TENANCE=0/05mg/kg=  میدازوالم

INDUCTION DOSE:0/05-0/15mg/kg  

    INDUCTION DOSE:0/2-0/6mg/kgاتومیدیت = 

 mg/ml(5ml) 0.1 دوز تک=  فلومازنیل

 IV DOSE: 0/5 - 2mg/kg             IM DOSE:5-10mg/kg=  کتامین

Painless Dose:0/25 mg/kg 

 mg -20   INDUCTION DOSE:1-2/5mg/kg 10 :استفراغ و تهوع ضد دوز=   فولوپروپ

                        Maintenanceبرای انفوزیون دوز

O  or an  opiotu)2150 micg / kg / mint. IV (combined with N –50  

               mg/kg 0/5- 1 :کنندگی شل دوز=  ساکس

 

 ED95:0/07 mg/kg            INDUCTION DOSE:0/08 mg/kg= {پاولون}پانکرونیوم

REPEAT DOSE:0/02mg/kg  

     INDUCTION DOSE:0/5-0/6 mg/kg = آتراکوریوم

                                                    MAIN TENANCE=0/23mg/kg 

REPEAT DOSE:0/2 mg/kg 

 mg/kg 0/01-0/02 :واگولیتیک دوز                      0/02mg/kg-0/03=  آتروپین
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 g/kg 1/0-2/0 =مورفین

 IV DOSE:1-2mg/kg                    IM DOSE;0/5-1mg/kg=   نپتدی

SHIVERING DOSE:0/5mg/kg                                          

         INDUCTION:2-6 micg/kg=  فنتانیل

         INDUCTION:0/3 micg/kg=  سوفنتانیل

      MAIN TENANCE=0/1 – 1 micg/kg/min= فنتانیل رمی

  MAIN TENANCE=0/5- 2micg/kg/minآلفنتانیل =   

SLEEP  DOSE = 25-50micg/kg                             

 mg/kg 1/0-2/0 = متادون

 .کند می ریورس را مخدرها تنفسی دپرسیون اثرات فقط  micg/kg0/3-0/1دوز=  نالوکسان

 .کند می ریورس را مخدرها اثر کل micg/kg 1-4  دوز

micg/kg/h دوز تکرار از جلوگیری برای شدید های مسمومیت در5-3دوز 

 .کنیم حفظ بهتر را مخدرها دوز{ سفا} فرمول با:نکته

 cc=5micg0 سوفنتانیل

 cc=50micg 0    فنتانیل

 cc=500micg0 آلفنتانیل
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 منابع  و ماخذ :

  رجان رسولی تالیف : م  - 0390داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری ویرایش 

   گوردآوری و تودوین  :    –نحوه آماده سازی و ناسازگاریهای شیمیائی داروهای آنتی میکروبیال تزریقوی

 پرستو عباسی 

   دکتر طاهره غازیانی  –طرح و تالیف اولیه : دکتر سعید شهراز  -درسنامه جامع داروهای رسمی ایران 

   ترجمه و تالیف محمد آبگون  -داروهای ژنریک ایران 

 های ژنریک ایران واطالعات و کاربرد بالینی دار 

  سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم 

 http://fa.wikipedia.org/w/index.php?titleسایت=  

 http://www.zakariapharm.com/ =سایت 
 http://nursecare.blogfa.com/post 

  http://www.darunama.com/PublicInfo 

 http://vista.ir/article 

 PoweredBy: BLOGFA.COM 

 www.daruyab.blog.ir 
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