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  بسمه تعالي

  محاسبات دارويي

عوارض دارويي،  بمنظور پيشگيري از. رويي مي باشديكي از مراقبتهايي كه پرستاران براي بيماران خود انجام مي دهند، مراقبت دا

محاسبه كرده و به بيمار خود به طور دقيق پرستاران ضمن دادن دارو از راههاي مجاز، مقدار داروي دستور داده شده را مي بايست 

  .محاسبات كلينيكي داروها از اهميت بسزايي برخوردار مي باشدآشنايي با بدين منظور . بدهند

    محاسبه و تبديل درصدهاي دارويي به گرم

كلسيم، (است نوشته شده (%) مقدار داروي موجود در ظروف آنها به صورت درصد (با توجه به اينكه تعداد زيادي از داروها و سرم ها 

پرستار براي رساندن مقدار داروي دستور داده شده بايد بتواند آن مقدار را محاسبه و از ظرف فوق ) ليدوكائين، گلوكز هيپرتونيك

  سي سي100گرم در % = درصد                               .برداشت كند

  % 1محلول ليدو كائين : مثال

mg1000  =1  سي سي 100                گرم  

X )يك سي سي                           )مجهول  

10 mg =x       10يعني mg =1cc  

حال بدون توجه به تناسب رياضي فوق توجه شما را به رابطه جلب مي كنيم كه هر گاه خواستيد مقدار دارويي كه بر حسب درصد 

  :نوشته شده است را محاسبه كنيد، نياز به تناسب رياضي نباشد

  :رابطه

و گذاشتن رقم صفر جلوي عدد آن دارو، يك سي ( % ) هر گاه غلظت دارويي با درصد مشخص شده باشد، فقط با حذف عالمت درصد 

  :سي آن دارو حاوي اين عدد بدست آمده به واحد ميلي گرم مي باشد، مثال

  .ميلي گرم دارو دارد 10يك سي سي آن : يعني 1%

  .گرم دارو دارد ميلي 20يك سي سي آن : يعني 2%

  .ميلي گرم دارو دارد 200يك سي سي آن : يعني%  20

   .ميلي گرم دارو دارد 500يك سي سي آن : يعني%  50

  ):اصول كلي(محاسبه دوزاژ تجويز شده توسط پزشك

        :با يك تناسب ساده 

  دوز موجود                                                  دوز مورد نظر                                                         

  )سي سي(مقدار داروي قابل دسترس                       )سي سي( )x(مورد نيازمقدار                                                    

  

 ي اكي واالن دوز تجويز شدهميل 20و . باشد) غلظت دارو(ميلي اكي واالن در يك سي سي 2اگر ويال دارويي حاوي : مثال 

                            :  پس

  ميلي اكي واالن 2                                               20                                                                                       

                                                                           X= 10 cc                                                1 سي سي    
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  :نحوه محاسبه قطرات سرم

 ميزان سرم 

======= 

 مدت سرم

1000cc500 سرمcc100 سرمccسرم 

 قطره در دقيقه 25 قطره در دقيقه 125 قطره در دقيقه 250 ساعت1

 قطره در دقيقه 13 قطره در دقيقه 63 قطره در دقيقه 125 ساعت2

 قطره در دقيقه 9 قطره در دقيقه 42 قطره در دقيقه 84 ساعت3

 قطره در دقيقه 7 قطره در دقيقه 31 قطره در دقيقه 63 ساعت4

 قطره در دقيقه 5 قطره در دقيقه 21 قطره در دقيقه 42 ساعت6

 قطره در دقيقه 4 دقيقهقطره در  16 قطره در دقيقه 32 ساعت8

 قطره در دقيقه 3 قطره در دقيقه 13 قطره در دقيقه 25 ساعت10

 قطره در دقيقه 2 قطره در دقيقه 11 قطره در دقيقه 21 ساعت12

 قطره در دقيقه 1 قطره در دقيقه 5 قطره در دقيقه 10 ساعت24

  :توجه

  .قطره ست مي باشد 15برابر با سي سي  1قطره ميكروست مي باشد و  4با يك قطره ست برابر 

  

      محاسبه و تنظيم تعداد قطرات ميكروست حاوي دارو

  :بستگي به نوع تجويز دارد كه انواع ان شامل

� Unit/hour)مانند هپارين( 

  دوز دستور داده شده به واحد در ساعت   ×حجم محلول آماده شده به ميلي ليتر   =)  سرعت تزريق(سي سي در ساعت 

  دوز موجود در محلول به واحد                                                                                                    

� Mg/hour)مانند فورزمايد( 

  تدر ساع ميلي گرمدوز دستور داده شده به    ×حجم محلول آماده شده به ميلي ليتر   =)  سرعت تزريق(سي سي در ساعت 

  ميلي گرمدوز موجود در محلول به                                                                                                        

� Mg/min)مانند ليدوكائين( 
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  به ميلي گرم در دقيقه دوز دستور داده شده× 60×   حجم محلول آماده شده به ميلي ليتر   =)  سرعت تزريق(سي سي در ساعت       

  ميلي گرم دوز موجود در محلول به                                                                                                                 

� min/mcg) مثل)TNG(           1mg=1000mcg 

  در دقيقه ميكروگرمدوز دستور داده شده به × 60×   حجم محلول آماده شده به ميلي ليتر    =)  سرعت تزريق(سي سي در ساعت 

  ميكروگرمدوز موجود در محلول به                                                                                                     

� Mcg/kg/min)مثل دوپامين( 

  دوز دستور داده شده به ميكروگرم در دقيقه ×وزن × 60× حجم محلول آماده شده به ميلي ليتر =)  سرعت تزريق(سي سي در ساعت       

  ميكروگرمدوز موجود در محلول به                                                                                                             

� kg/minMg/ 

  در دقيقه لي گرمدوز دستور داده شده به مي× وزن×  60× حجم محلول آماده شده به ميلي ليتر =)  سرعت تزريق(سي سي در ساعت 

  گرملي دوز موجود در محلول به مي                                                                                                            

با اين فرمول شما در عرض چند ثانيه مي توانيد بدون . حال بدون توجه به فرمول هاي روتين شما را با فرمول جديد آشنا ميكنيم

  :محاسبات فراوان و در ذهن خود سريع تعداد قطرات ميكروست حاوي دارو را حساب كنيد كه به قرار زير است

قطره آن حاوي همان مقدار داروست  6ي ميكروست ريخته شود سي س 100هرگاه هر دارويي با هر ميزاني در 

  كه ريخته شده با يك واحد كوچكتر

  :يعني اگر شما

 TNG 5mg -   ميكروگرم5قطره آن  6سي سي ميكروست حل كرديد، 100در TNG دارد.  

   - 200 mg  ميكروگرم دوپامين دارد 200قطره آن  6سي سي ميكروست حل كرديد، 100دوپامين در.  

سي سي  100ميلي گرمي را در داخل  5يك آمپول . تجويز نموده است TNGميكروگرم در دقيقه  5پزشك براي بيمار شما  :مثال 

  جهت بيمار مورد نظرچند قطره در دقيقه انفوزيون انجام مي شود؟  . سرم ريخته ايم

  .  قطره در دقيقه انفوزيون انجام مي شود 6بنابراين . دارد ميكروگرم دارو وجود 5قطره از محلول  6با توجه به فرمول باال در هر  :جواب
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