


داروییاصول محاسبات 

هادی جعفری منش
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک 



:پس از پایان این دوره از فراگیران انتظار میرود

.اهمیت محاسبه کلینیکی داروها را بیان نماید. 1

را توضیح ( انرژي، حجم، وزن)معمول و تبدیلهاي آنها شامل اندازه گیري واحدهاي . 2
.دهد

.عالمتهاي اختصاري مربوط به واحدهاي اندازه گیري را بیان نماید. 3

.نحوه محاسبه و تبدیل داروها و محلولهاي درصدي را بیان نماید. 4

.نحوه محاسبه و تبدیل میلی اکی واالن به گرم را ذکر کند. 5

.نحوه محاسبه تعداد قطرات و سرعت انفوزیون مایعات را توضیح دهد. 6

.فرمولهاي رایج در محاسبات دارویی را بیان نماید. 7

.محاسبه دوز دارو با میکروست و سرنگ پمپ را به صورت اصولی انجام دهد. 8

.قانون شش در محاسبه سریع داروها را شرح دهد. 9



داروهااهمیت محاسبات کلینیكی 

بحرانیهايموقعیتدرپرستارتوسطداروهااستفادهوتجویزاجازه•

(انفوزیون،بولوس)داروهابکارگیريوتجویزروشنوعتنوع•

(دوپامین)کمخیلیدوزهايباداروهاازبعضیگذارياثر•

(آتروپین)داروهابیندردرمانیدوزبینزیاداختالف•

(دوکائینلی،نیپراید،ایزوپرترنول)داروهادرمانیدوزوحداکثرحداقلبینکمختالفا•

(دوپامین)دارودوزدرتغییرکمترینباداروهاتاثیرمکانیسمدرتغییر•

(نیپراید،TNG)موجودویالهايوهادرآمپولدارومقدارودارودوزبینزیادختالفا•



واحدهاي اندازه گیري معمول و تبدیالت آنها 



محاسبه داروهای خوراکی

دوز دستور داده شدهᵪدسترس مقدار داروی در =   مقدار داروی مورد نظر

دوز موجود 

. مییل گرم است 30موجود ، قرص مییل گریم دستور داده شده60فنو باریتال خورایک •
ان قرص باید تجویز کند؟ ز پرستار چه می 



محاسبه داروی تزریقی

دوز دستور داده شدهᵪحجم داروی موجود =   داروی مورد نظرحجم 

دوز موجود 

از طرفی آمپول های در . ساعت باشد6واحد هپارین هر 2500در صورتی که نیاز به •
میلی لیتری باید کشیده شود؟1واحدی باشد، چند سی سی از آمپول 5000دسترس 



مایعات در انفوزیون سرعت وقطرات تعداد محاسبهنحوه 
ماکروست

حجم     کلی     سرم     =   قطره در دقیقهتعداد 

4ᵪزمان به ساعت

15:سرمجهت ست ( drop factor)عامل قطره•

سی سی1قطره برابر با 15هر •

60:جهت ست سرم( drop factor)عامل قطره•

سی سی1قطره برابر با 60هر •



:مثال•

قطراتتعداداست،شدهشروعساعت24درسالیننرمالسیسی1500بیماریبرای•
کهکنیدمحاسبههمچنین.نمائیدمحاسبهراسرمستومیکروستباویسرمدقیقهدر
.کندمیدریافتسرمساعتدرسیسیچندوی

سریع؟محاسبه•



مقدار محلول در میکروست=   قطره در دقیقه

(ساعت)زمان

سرعت.استشدهتجویزدقیقه30عرضدرسالیننرمالسرمسیسی100کودکیبرای

کنید؟محاسبهمیکروستباسرمتجویزصورتدرراانفوزیون

360میلیگرم360اگر.شوددادهبیماربهبایدساعت6عرضدرراآمیودارونگرممیلی

؟کنیدمحاسبهراانفوزیونسرعتبریزیم،میکروستسیسی100داخلدرراآمیودارون

سرعت انفوزیون مایعات در تعداد قطرات ونحوه محاسبه

میکروست



محاسبه و تبدیل داروها و محلول هاي درصدي

استشدهنوشتهدرصدحسببرکهمحلولییاداروسیسییکمقدارخواستیدهرگاه•
:استکافیفقطکنید،محاسبهرا

رقمگذاشتنو(%)درصدعالمتحذفبامشخصدرصدباداروییخصوصدر•
حاويداروآنازسیسیهریککهشویدمتوجه،محلولیاداروآنعددجلويصفر
.باشدمیگرممیلیچند

ᵪ10 درصد دارو =سی سی از هر داروی درصدی 1



هر گاه غلظت دارویي با درصد مشخص شده باشد ، فقط با حذف عالمت 

و گذاشتن رقم صفر جلوي عدد آن دارو ، یك سي سي آن ) % ( درصد 

:، مثالدارو حاوي این عدد بدست آمده به واحد میلي گرم مي باشد

:  یعني 1%❖

.میلي گرم دارو دارد10یك سي سي آن 

: یعني 2%❖

.میلي گرم دارو دارد20یك سي سي آن

: یعني 20%❖

.میلي گرم دارو دارد200یك سي سي آن

: یعني 50%❖

.میلي گرم دارو دارد500یك سي سي آن



سوال؟

است؟گرممیلیچندبابرابر%2وکائینلیدازسیسیهربدانیمخواهیممی•

.استشدهتجویزمنیزیومسولفاتگرم2ویژههایمراقبتبخشدربستریبیماربرای•
ببتریتی.نماییماستفادهدرصد50یادرصد20منیزیومسولفاتویالازکهصورتیدر

شود؟ریختهسرمداخلبایدراکدامهرازسیسیچند



Drop/Min = ml/h

.باشدبرابر به شرط اینکه حجم سرم در هر دو طرف معادله 



μدستوربیمارياگر:نکته g /min10سرمTNGآمپولیکاگرداردTNG100در

،شودميدقیقهدرقطره12میكروستيروشدرچونبریزیدمیکروستسيسي

سرنگاگرفقط.بودخواهدسرنگيروشدرساعتدرسيسي12همانپس

دبایمقداراینكردیدحلآندررادارومقدارهمانوكردیداستفادهسيسي50

.گرددنصف





ت واحد  صور ی که ب ت یا میکروگرم یا میلی گرم یا گرم در  دارو ها جویز تساع
.می شوند

و دارو های چون هپارین و استرپتوکیناز، داروهای هستند که  بر حسب واحد در ساعت تجویز

آمیودارون برحسب میلی گرم در ساعت تجویز می شوند

تعداد قطرات در دقیقه= دوز دارو تجویز شده          ×   مقدار محلول 

مقدار دارو در حالل

و برای میکروست 50برای پمپ مقدار محلول را . مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد-1

. می گذاریم100

.  باید برحسب واحد تجویز شده باشد: حاللمقدار دارو  در -2



مثال
  برای بیمار مبتال بهDVT انفوزیون هپارین به مقدارhr/u1000در صورتی که . تجویز شده است

چند قطره در دقیقه . رقیق کرده باشیم%  5میلی لیتر دکستروز 100واحد هپارین را در 10000

باید به بیمار انفوزیون شود؟

قطره در دقیقه=  1000×  100=10

10000



سي سي میكروست 100واحد هپارین در 10000فقط هر گاه براي انفوزین هپارین 

است، تعداد قطرات تنظیمي همان مقدار دستور داده شده پزشك در ساعت ،كردیدحل 

آنفقط با حذف دو رقم سمت راست 

:مثال

:می شوداستساعت واحد در 500اگر دستور❖

قطره در دقیقه5

:می شودواحد در ساعت است1000اگر دستور ❖

در دقیقه10

:می شودواحد در ساعت است1500اگر دستور ❖

قطره در دقیقه15

ن هپارینوانفوزی



دوز دارو×    60×    مقدار محلول  

مقدار دارو در حالل                              =            تعداد قطره در دقیقه 

د،باششدهتجویزدارویدوزبامتناسببایدحاللدردارومقدارواحد:توجه

میکروبحسبرداروتجویزیدوزواحدکهگلیسیریننیترومورددرمثالا 

.رددگتبدیلگرممیکروبهبایستیهمحاللدردارویواحدباشد،میگرم

ت واحد  صور ی که ب جویز می تدقیقه یا میکروگرم یا میلی گرم یا گرم در  دارو ها
.شوند



:مثال
 برای بیماری مبتال بهACS میگروگرم در دقیقه 15مقدارTNGآمپول . تجویز شده استTNG

.ه کنیدسرعت انفوزیون با میکروست و سپس با پمپ را محاسب. میلی گرمی می باشد5دارای ویال 

راه حل سریع؟





ت واحد یا میکروگرم یا میلی گرم ی صور ی که ب ا گرم در  دارو ها
س وزن بردقیقه  شوندمی تجویز اسا

داروي دستور داده شده ×مقدارمقدار حجم سرم × 60×وزن 

تعداد قطرات در دقیقه = ------------------------------------------------------

مقدار كل داروي موجود

در صورتیکه یك آمپول كیلوگرمي تجویز شده باشد، 60براي بیمار دوپامین  μ / kg / min 10اگر: مثال •
سرعت انفوزیون با میکروست و پمپ را محاسبه حل شود، میكروست سي سي 100در mg200دوپامین 
کنید؟  

gtt / min = 100 ᵪ 10 ᵪ 60 ᵪ 60 = 18 gtt /min   

200 ᵪ 1000

راه حل سریع؟•



1cc = 150 mg2 meq = 1ccKCL 15%

1cc = 50 mg1 meq = 1 ccNacl 5%    

1cc= 500 mg1meq = 1ccSodium 8.4%



قندیغلظت های سرم های فرمول ساخت انواع 

• حجم محول غلیظ تر  =غلظت مورد نظر -غلظت محلول رقیق تر   ᵪ حجم محلول مورد نظر

–غلظت محلول غلیظ تر  غلظت محلول رقیق تر  

و % 10براي این كار از دكستروز . بسازیم% 25سي سي سرم دكستروز 100مي خواهیم 
.استفاده مي كنیم% 50

• X = 25-10ᵪ100  =37.5  cc

• 50-10 

.نیاز است% 50سي سي دكستروز 37.5طبق محاسبه انجام شده به مقدار •

.طبق فرمول زیر عمل مي كنیم% 10براي بدست آورردن مقدار مورد نیاز دكستروز •

100-37.5=62.5 cc



% 50و % 5دکستروز واتر چه مقدار از % 10سی سی  دکستروز 500برای تهیه •
.استفاده می کنیم



:جواب

X= 10 - 5 ᵪ500 = 55.5 cc D/W 50%

50 – 5

500-55.5= 444.5    D/W 5%       



محاسبه و تبدیل ميلی اکی واالن به گرم

ورت میلی به ص... برخی محلولها مثل کلرور پتاسیم، بی کربنات سدیم ومی دانید همانگونه که •
منظور می توان از فرمول زیر براي اینبدین . اکی واالن در هر سی سی محاسبه می شوند

.نوع محاسبات یعنی تبدیل میلی اکی واالن به گرم و بالعکس استفاده نمود

واالنیک اکی =جرم ملکولی ( گرم ) 

ظرفیت                     

.بیان شده استجدول جرم مولکولی عناصر مهم نیز در این •

، 1=، کلرور سدیم 1=کلرور پتاسیم : ظرفیت محلولهاي شایع مورد استفاده نیز عبارتند از •
2=سولفات منیزیم 



:مثال •

یک سی سی از آن چند میلی اکی درصد می باشد 15موجود KCLاینکه با توجه به •
دارد؟  KCLواالن 

:بر طبق فرمول •

Kcl اکی واالن1 = 39+35.5 = 74.5 gr = 74500 mg

1 

مورد یک اکی واالن کلرو یک اکی واالن است ، بنابراین در = meq1000چون•
KCLواالن پس یک میلی اکی . خواهد بود74500mg  =1000meqپتاسیم این معادله 

.خواه بود74/5mgمعادل 



Thanks


