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داري ويال هاي تزريقي و محلول هاي ساخته ـروش نگهزير   متن در 

ود اين ـايد فراموش شـمي كه نبـ نكته مه. استشده شرح داده شده

ت و در ـدم اسـموعه مقـ بر مطالب اين مج ت كه توصيه كارخانهـاس

   .د به بروشور و اطالعات روي جعبه توجه كرد ـه اول بايـدرج
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 Abciximab  .، اضافي دارو را نگهداري نكنيددور بريزيد و در صورت كدر بودن نگهداري كنيد) 2- 8( و در دماي يخچال تكان ندهيددارو را   ١

 Acetazolamide  .قابل استفاده است ساعت در يخچال 24 ي آماده شده آن تا محلول هاخود دارو يخچالي نيست اما   2
sodium  

  Acetylcysteine  .هستند استفاده قابل ساعت در يخچال 96ويال هاي باز شده يا محلول هاي رقيق شده تا . اق نگهداري كنيددر دماي اتدارو را   3

  Acyclovir sodium  . ساعت قابل مصرف است12ويال رقيق شده تا .  نگهداري كنيد15- 25ويال را در دماي   4

؛ در صورت قرار دادن در يخچال كريستال دور بريزيدا ويال را در دماي اتاق نگهداري كنيد و اضافي آن ر  5
  adenosine  .مي دهد

  Albumin  .  ساعت قابل مصرف است4 نگهداري كنيد ؛ ويال هاي باز شده تا 37ويال ها را در دماي   6

  Allopurinol sodium  . ساعت قابل مصرف است24 نگهداري كنيد ، ويال باز شده تا 15- 25ويال را در دماي   7

  Alprostadil  . ساعت قابل مصرف است24 نگهداري كنيد، ويال باز شده تا 2- 8ويال را در دماي   8
 ( prostaglandin E1)  

  Alteplase(t-PA)  . ساعت قابل مصرف است8در دماي اتاق نگهداري شود ، ويال رقيق شده تا   9

 ساعت قابل مصرفند ؛ زرد شدن 24 تا ويال ها در دماي اتاق نگهداري مي شوند ، محلول هاي تهيه شده  10
  Amikasine sulfate  .محلول نشانه كم شدن اثر دارو نيست

  Aminophylline  . ي تغيير رنگ داده يا داري كريستال را دور بريزيدمحلول ها، نگهداري كنيددارو را در دماي اتاق   11

  Amiodarone  .نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق و دور از نور   12

  Atropine  .نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق و دور از نورو جريان هوا   13

  Ammonium chloride  .در دماي كم كريستال تشكيل مي شود ، البته كريستال ها با گرم كردن ويال حل مي شوند. ويال ها در دماي اتاق نگهداري شوند   14

 هفته در يخچال پايدار است ، ويال رقيق شده را بايد بالفاصله مصرف 1تاق و ساعت در دماي ا24ويال باز شده به مدت   15
  Amphotericin B  .كرد و از نور خورشيد دور نگه داشت ؛ فرم هاي ليپوزومي و كمپلكس هاي ليپيدي بايد در يخچال نگهدار ي شوند

 ساعت در يخچال 8 ساعت و ساير محلول ها تا 4 پايدارند ، محلول هاي تهيه شده در دكستروز تا در دماي اتاقويال ها   16
  Ampicillin sodium  . ساعت قبل از مصرف بايد از فريرز خارج شده باشد8 روز مي توان نگه داشت و 30قابل نگهداري اند؛ ويال باز شده راتا

. ته شوندسرنگها يكبار مصرف هستند و بايد دور ريخ. داروي رقيق نشده را بايد در يخچال نگهداري كرد  17
  . ساعت قابل مصرف است3ويال رقيق شده تا 

Antihemophilic 
Factor 
(factor/VIII)  

  Antithrombin  . ساعت قابل مصرف است3 نگهداري شود محلول را نبايد تكان داد ؛ محلول تا 2-8در دماي   18

  Ascorbic acid  . پايدار است ساعت در دماي اتاق96ويال ها در دماي اتاق پايدارند ، محلول تهيه شده تا   19
( vitamin c)  

  Asparaginase  . ساعت قابل مصرف است 8 سال در يخچال پايدارند ؛ ويال باز شده تا 4 سال در دماي اتاق و تا 2ويال ها تا   20

  Azithromycin  . ساعت در دماي اتاق پايدار است24 پايدارند ، ويال رقيق شده تا 30ويال ها را در دماي زير   21
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٢٢  
 7 ساعت در دماي اتاق و تا 48نگهداري كرد ، محلول رقيق شده تا در دماي اتاق ويال باز نشده را مي توان 

  Aztreonam  .اضافي ويال را دور بريزيد. روز در يخچال قابل مصرف است

  Basiliximab  .ت ساعت قابل استفاده اس4 نگهداري كنيد ، ويال رقيق شده تا 2-8در دماي  ويال را   ٢٣
   Betamethasone  . و از نور خورشيد حفظ نمائيدنگهداري كنيد  15-30ويال ها چند بار مصرف هستند ، ويال را در دماي   ٢۴
   Biperiden  .نگهداري كنيد  دور از نوردارو را در دماي خشك و   ٢۵

٢۶  
 24، محلول هاي تهيه شده تا  بريزيددور، ويال باز شده را نگهداري كنيدويال را قبل از مصرف در يخچال 

  Bleomycin  .ساعت در دماي اتاق پايدارند

  Bretylium  . روز در يخچال قابل مصرفند7 ساعت در دماي اتاق و تا 48 نگهداري كنيد ، محلول هاي تهيه شده تا 15-30آمپول ها را در   ٢٧
   Butorphanol  .نگهداري كنيد ويال ها را در درماي اتاق و دور از نور   ٢٨
   Calcitonin  .نگهداري كنيد و دور از نور   )2-8( را در يخچالدارو   ٢٩
   Calcitriol  .، ويال هاي باز شده را دور بريزيدنگهداري كنيدويال را در درماي اتاق   ٣٠
   Carboplatin  . ساعت پايدارند8، ويال هاي رقيق شده تا نگهداري كنيد ويال ها را در دماي اتاق و دور از نور   ٣١

٣٢  
، محلول تهيه  ؛ايجاد يك اليه روغني در كف ويال نشانه تخريب دارو استنگهداري كنيدويال ها را در درماي اتاق 

  Carmustine(BCNU)  .دور بريزيد ساعت در يخچال قابل نگهداري است ، باقيمانده ويال باز شده را 24 ساعت در دماي اتاق و تا 8شده تا 

٣٣  
 ساعت 24 محلول هاي تهيه شده تا ساعتدر دماي اتاق و24ويال باز شده تا  در دماي اتاق پايدارند،ويال ها

  Cefazolin  .پايدارند روز در يخچال 10در دماي اتاق و تا 

٣۴  

 نگهداري كنيد، هم محلول و هم پودر  داخل ويال 15-30ويال ها را بهتر است دور از نور و در دماي 
تيره شود كه نشان دهنده كاهش كارآيي يا قدرت دارو نيست ، محلول هاي تهيه شده ممكن است به مرور 

 ماه قابل 6 تا3 روز پايدارند و اگر بالفاصله پس از تهيه فريز شوند 7-10 ساعت در دماي اتاق و 18تا 
اشت ، در  در يخچال مي توان نگهدروز 7 ساعت در دماي اتاق و تا 24استفاده هستند؛ ويال باز شده را تا 

  . صورتي كه محلول كدر شده يا رسوب داده باشد نبايد از آن استفاده كرد

Ceftazidime   

٣۵  

 ساعت 96 ساعت در دماي اتاق و تا 24 نگهداري كنيد ، محلول ها تا 15-30ويال را دور از نور و در دماي 
 اين نشانه بي اثر شدن محلول  قهوه اي مي شود اما–در يخچال پايدارند ، به مرور زمان رنگ محلول زرد 

  . روز در يخچال پايدار است7 ساعت در دماي اتاق و تا 24نيست ؛ ويال باز شده تا 
Ceftizoxime   

   Ceftriaxone  . روز در يخچال پايدارند10 روز در دماي اتاق و تا 3ويال ها در دماي اتاق پايدارند ، محلول ها تا   ٣۶
   Chloramphenicol  . نگهداري كرد؛ از مصرف محلول هاي كدر خوداري كنيد15-25روز پايدار است اما بهتر است آن را در دماي  30ويال در دماي اتاق تا   ٣٧
   Chlordiazepoxide  . دارو را دور از نور نگهداري كنيد، بالفاصله پس از حل شدن مصرف نماييد و اضافي آن را دور بريزيد  ٣٨
   Chlorpromazine  . نگهداري كنيد و از نور خورشيد دور نگه داريد15-30 و بهتر است در دماي 40 را در دماي زير  هاويال  ٣٩
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۴٠  
  ساعت مصرف كنيد؛48 از نور نگهداري كنيد ، محلول هاي تهيه شده را ظرف دارو را در دماي اتاق و دو

   Cimetidine  .ده را دور بريزيد تغيير رنگ داده يا رسوب داي محلول هامحلول ها در يخچال كدر مي شوند

   Ciprofloxacin  . روز پايدارند14محلول هاي تهيه شده از ويال ها چه در دماي اتاق و چه در يخچال تا   ۴١

۴٢  
  
  

 سنت سال نگهداري كرد ، البته نور فلور2 و دور از نور خورشيد مي توان تا در دماي اتاق ويال ها را 
رف نيدل ها ي آلومينيومي باعث ايجاد رسوب و كاهش قدرت دارو مي شود  نمي كند؛ مص   مشكلي ايجاد
  . ساعت در دماي اتاق پايدارندو بهتر است در يخچال نگهداري نشوند20، محلول ها تا 

Cisplatin   

   Clindamycin  . ساعت مصرف كنيد24 را تا محلول ها، نگهداري كنيد  40 و حتماً زير 15-30دارو را در دماي   ۴٣

۴۴  
، و از نور محافظت نماييد، در صورت تغيير رنگ يا رسوب محلول نگهداري كنيد  15-30دارو را در دماي 

   Codein phosphate  .دور بريزيدها را 

   Corticotropin  .ويال ها يخچالي هستند.  نگهداري كرد2-8 روز مي توان در دماي 7 تا 1ويال هاي حل شده را از   ۴۵

۴۶  
؛   ساعت در دماي اتاق پايدارند2-4 محلولهاي حل شده ،ي آن را نبايد در يخچال قرار داد هامحلولدارو و 

   Co-trimoxazole  .محلول هاي رسوب داده يا كدر را دور بريزيد

۴٧  
 روز در يخچال قابل 6 ساعت در دماي اتاق و تا 24ويال ها در دماي اتاق پايدارند ، داروي حل شده تا 

   Cyclophosphamide  .اقيمانده دارو را دور بريزيداستفاده است ؛ ب

۴٨  

 ساعت  در سرم 24و دور از نور نگهداري كرد ، محلول هاي حل شده تا 15- 30دارو را بهتر است در دماي 
 ساعت در حامل هاي شيشه 12 ساعت در حامل هاي پلي وينيل كلريد و 6 ساعت در نرمال سالين ، 12دكستروز و تا 
  .تاي پايدار اس

Cyclosporine   

   Cytarabine  . ساعت در دماي اتاق قابل استفاده هستند48، محلول هاي تهيه شده تا  دارو در دماي اتاق پايدار است  ۴٩

۵٠  
 ساعت در 72 ساعت در دماي اتاق و تا 8 نگهداري كنيد ، محلول ها تا 2-8دارو را دور از نور و در دماي 

  Dacarbazine (DTIC)  . نشانه تخريب داروستمحلول شدن ؛ صورتي يخچال قابل مصرف هستند

 Dactinomycin  .  نگهداري كنيد و اضافي دارو را دور بريزيد29ويال ها را در دماي زير   ۵١
(Actinomycind)  

   Dalteparin  .دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد و در صورت ايجاد رسوب دور بريزيد  ۵٢

۵٣  
 ساعت 6 تا محلول ها،  دور بريزيد اضافي را  دارويو نگهداري كنيد دور از نور و 15-30ويال ها در دماي 

   Dantrolene sodium  . پايدارند15-30در دماي

۵۴  

 6داروي حل شده به فرم ليپوزوم ماكزيمم تا . نگهداري كنيد ويال ها را بهتر است در يخچال و دور از نور 
 ساعت در اين شرايط قابل استفاده 24شود و داروي غير ليپوزمي تا  مي تواند نگهداري 2-8ساعت در دماي 

  .است
Daunorubicin    

۵۵  
 نگهداري كنيد ، محلول هاي تهيه شده تا يك هفته دور از نور 15-30دارو را در شرايط دور از نور و بين 

  .پايدارند
Deferoxamine 
mesylate   

   Desmopressin acetate  .دور بريزيدشدن حفظ نماييد؛ اضافي دارو را  نگهداري كنيد واز فريز 4ويال ها را در   ۵۶
   Dexamethasone  .و از فريز شدن حفظ نماييدنگهداري كنيد  دور از نوردارو را   ۵٧
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۵٨  
  

 نگهداري كنيد ، در دماي پايين تر كريستال ايجاد مي شود كه با گرم كردن حل 25محلول ها را در دماي 
  . و اضافي دارو را مصرف نكنيددور بريزيدهاي كدر را مي شود ، محلول 

Dextran   

   Diazepam  .ويال ها در دماي اتاق پايدارند ، اضافي ويال را دور بريزيد  ۵٩

۶٠  
 نيازي به رقيق كردن ويال IV، در مصرف نگهداري كنيد  15-30ويال ها را دور از نور و حرارت در دماي 

  .گ داده را دور بريزيد؛ محلول هاي تغيير رن نيست
Dihydroergotamine 
mesylate  

۶١  
 نگهداري شوند ، البته ويال ها در صورت نگهداري در 2-8ويال ها يك بار مصرف بوده و بايد در دماي 

   Diltiazem  . ساعت در يخچال پايدار است24دماي اتاق تا يك ماه قابل مصرف هستند؛ محلول تهيه شده تا 

   Diphenhydramine  . نگهداري كنيد ، نيازي به رقيق سازي دارو قبل از مصرف نيست15-30ور از نور در دماي ويال ها را د  ۶٢

۶٣  
 ساعت در دماي 6رد ويال حل شده تا نگهداري ك در دماي اتاق قبل از تهيه محلول ، ويال ها را مي توان 

   Dobutamine  . ساعت در يخچال قابل مصرف هستند48اتاق و تا 

  Docetaxel (taxotere)  .؛ اضافي دارو را دور بريزيد  و دور از نور نگهداري كنيد2-8ويال داروي باز نشده را در يخچال   ۶۴

۶۵  
، محلول هاي قهوه اي يا تغيير رنگ داده را   و در دماي اتاق مي توان نگهداري كرددور از نورويال ها را 

   Dopamine  . هستند ساعت قابل مصرف24دور بريزيد ؛ محلول ها تا 

 Doxapram  .دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد  ۶۶
hydrochloride  

۶٧  
 48 ساعت در دماي اتاق و تا 24حل شده تا   نگهداري كنيد، داروي4-10بهتر است ويال ها را در يخچال 

   Doxorubicin  .؛ اضافي دارو را دور بريزيد  پايدار است4-10ساعت در دماي 

۶٨  

 ساعت در دماي اتاق و 12، داروي حل شده تا   ها را قبل از باز كردن در دماي اتاق نگهداري كنيدويال
  ساعت پس از حل كردن دارو ست6، اما بهترين زمان استفاده تا   ساعت در يخچال قابل مصرف است72تا

  . هفته قابل استفاده هستند8؛ محلول ها اگر بالفاصله فريز شوند تا 
Doxycycline   

   Enalaprilat  . ساعت در دماي اتاق پايدارند24 ي تهيه شده تا محلول ها، نگهداري كنيد  30دارو را در دماي اتاق و زير   ۶٩
   Enoxaparin   . و از يخ زدگي حفظ نمايد نگهداري كنيددارو را در دماي اتاق   ٧٠

٧١  
اي استفاده نشده ، تيره شده يا كدر شده و محلول ، داروهنگهداري كنيد  و دور از نور 15-30ويال ها را در دماي 

   Ephedrine  .هاي رسوب داده را دور بريزيد

٧٢  
 ي داراي رسوب يا قهوه اي رنگ محلول ها؛ نگهداري كنيد ويال ها را تا قبل از مصرف در جعبه خود و دور از نور 

  .را دور بريزيد
Epinephrine 
hydrochloride  

 Epoietinalfa  .، تكان نداده و رقيق نكنيد ؛ داروي اضافي را دور بريزيدنگهداري كنيد  2-8ل ويال ها را در يخچا  ٧٣
(erythropoietin)  

   Ergonovine  .، محلول هاي داراي رسوب و تغيير رنگ داده را دور بريزيدنگهداري كنيد  8دارو را دور از نور و در دماي زير   ٧۴

   Erythromycin  . ساعت دارو را مصرف نماييد8، پس از حل كردن ويال ، تا اري كنيد نگهد 15-30ويال ها را در دماي   ٧۵

٧۶  
 روز مي توان در يخچال و دور از نور 60 سال در يخچال پايدارند، داروي حل شده را تا 5ويال ها تا 
  Estrogens/conjugated  .دور بريزيدداروي رسوب داده يا تغيير رنگ داده را  ؛ كنيد نگهداري
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نگهداري ، ويال هاي حل شده هم در دماي محيط و هم در يخچال قابل  ويال ها در دماي اتاق پايدارند  ٧٧

   Etoposide  .هستند ؛ اگر محلول ها را در يخچال نگه مي داريد بالفاصله پس از خروج از يخچال مصرف كنيد

٧٨  
 ساعت قابل مصرف 3 داروي حل شده تا ؛  و از يخ زدگي حفظ نماييدنگهداري كنيددارو را در يخچال 

  Factor IX complex  .است

   Famotidine  . ساعت در دماي اتاق پايدارند48، محلول هاي تهيه شده تا  ويال را در يخچال نگهداري كنيد  ٧٩

   Fentanyl  .دور بريزيد، محلول هاي تغيير رنگ داده يا داراي رسوب را  دارو را در دماي اتاق و دور از حرارت نگهداري كنيد  ٨٠

   Filgrastim  . ساعت در يخچال پايدار است24 و تكان ندهيد ، داروي حل شده به مدت نگهداري كنيددارو را در يخچال   ٨١

٨٢  

- 30 و داروهاي داخل محفظه شيشه اي را در دماي 5-25داروهاي داخل كيسه هاي پالستيكي را در دماي 
تيكي ممكن است كمي كدر باشند كه بدليل رطوبت جذب شده حين ، كيسه هاي پالسنگهداري كنيد  5

  . استريليزاسيون و به مرور زمان از بين مي رود 
Fluconazole   

٨٣  
 ساعت قابل مصرف 24قابل نگهداري هستند اگر محلولي از آنها تهيه شد يا در سرنگ كشيده شدند تا ويال ها در دماي اتاق 

   Flumazenil  .هستند

  Fluorouracil (5-FU)  .از مصرف محلول هاي زرد و تيره خودداري كنيد. نگهداري كنيد را دور از نور و در دماي اتاق دارو   ٨۴

٨۵  
؛ محلول هاي   و دور از نور نگهداري كنيد و از فريز كردن محافظت نماييد15-30ويال ها را در دماي 

   Folic acid  .ند ساعت پايدار مي مان48 تا 5 هاي باالي PH     تزريقي در

٨۶  
، محلول هاي زرد نگهداري كنيد آمپول ها و ويال هاي يك بار مصرف دارو را در دماي اتاق و دور از نور 

   Furosemide  .شده تغيير رنگ داده يا رسوب كرده را دور بريزيد

٨٧  
 ي تهيه محلول ها؛   و در يخچال نگذاريد زيرا ايجاد كريستال مي كنددارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد

  Gemcitebine  . پايدارند ، اضافي دارو را دور بريزيددر دماي اتاق  ساعت 24شده تا 

٨٨  
 ساعت در 12 ساعت در يخچال و تا 24، محلول هاي تهيه شده تا  اتاق نگهداري كنيدمحيط دارو را در 

  Ganciclovir  .دماي اتاق پايدارند؛ اضافي دارو را دور بريزيد

  
 ساعت در دماي اتاق پايدار است؛ اضافي دارو را دور 24 ، محلول تهيه شده تا نگهداري كنيد 15-30رو را در دماي دا

  Gentamicin  .بريزيد

  Glucangon  .، و بالفاصله بعد از باز كردن مصرف نماييدنگهداري كنيد  ويال ها را در دماي اتاق  ٨٩

٩٠  
 ساعت در دماي اتاق قابل استفاده است ؛ مقادير 24لول تهيه شده تا  ، محويال ها در دماي اتاق پايدارند

 Gonedorelin  .دور بريزيداضافي يا استفاده نشده را 

 Gold sodium  .دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري كنيد ، در صورت تيره شده محلول يا ايجاد رسوب آن را دور بريزيد   ٩١
thiomakate 

٩٢  
 24 محافظت نماييد؛ محلول رقيق شده تا ن و از يخ زدنگهداري كنيد  در دماي اتاقدارو را دور از نور

 Granisetron (kytril)  .ساعت در دماي اتاق قابل استفاده است
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 و از يخ زدگي محافظت نگهداري كنيد، دارو را دور از نور و حرارت   پايدار استدر دماي اتاقهپارين   ٩٣

 شديد دارو ندارد اما در صورت ايجاد رسوب يا تغيير رنگ  اثر؛ تغيير رنگ خفيف اثري بر قدرت دنمايي
  .محلول را دور بريزيد

Heparin  

٩۴  
  روز در اين دما پايدار هستند ،3محلول هاي تهيه شده تا . نگهداري كنيد  و دور از نور 25دارو را در دماي 

  Hydrocortisone  .محلول هاي كدر را دور بريزيد

٩۵  
 و از نور يا يخ زدگي حفظ نماييد ؛ قرار دادن دارو در يخچال نگهداري كنيد 15-30ويال ها را در دماي 

 hydromorphone  .موجب ايجاد كريستال يا رسوب مي شود ، تغيير رنگ ماليم به زرد نشانه كاهش اثر دارو نمي باشد

٩۶  
؛ محلول هاي تهيه شده نگهداري كنيد  دور از نور و 15-30دماي ويال ها يكبار مصرف هستند ، ويال را در 

   Idarubicin  . اضافي دارو را دور بريزيد،  روز در يخچال قابل نگهداري هستند7 ساعت در دماي اتاق تا 72تا 

  Ifosfamide  .ريزيددور ب زيرا باالتر از آن ذوب مي شود ؛ ويال هاي باز شده را نگهداري كنيد  30دارو را در دماي زير   ٩٧

٩٨  
؛   و قبل از تهيه محلول اجازه دهيد تا با محيط هم دما شوندنگهداري كنيد) 2-8(ويال ها را در يخچال 

  Imiglucerase  . ساعت در يخچال پايدارند24ي تهيه شده تا محلول ها

٩٩  
 24 ساعت در دماي اتاق و تا 10 ي حاصله از آنها در دماي اتاق پايدارند، محلول ها تا محلول هاويال ها و 

  . ي قهوه اي شده يا زرد پر رنگ را دور بريزيد محلول هاساعت در يخچال قابل استفاده هستند ؛ 
Imipenem and 
cilastatin sodium  

١٠٠  
 و قبل از تهيه محلول اجازه دهيدتا با محيط بيرون هم دما شوند نگهداري كنيد) 2-8(دارو را در يخچال 

 Immune globulin  .؛ داروي مصرف نشده را دور بريزيد  باالتر رود25ا نبايد از البته دم

 Influenza virus  . و قبل از مصرف ويال را تكان دهيدنگهداري كنيددارو را در دماي اتاق   ١٠١
vaccine   

١٠٢  

ده تغيير رنگ داده يا غليظ  و از يخ زدگي حفظ نماييد؛ فرآورده هاي كدر شنگهداري كنيد ) 2-8(دارو را در يخچال 
 روز در يخچال 28؛ ويال هاي باز شده تا  شده را دور بريزيد ، دارو را در معرض حرارت يا نور خورشيد قرار ندهيد

  .پايدارند
Insulin  

 Interferons  . روز در يخچال پايدارند30 و اضافي پودر تا محلول ها؛ نگهداري كنيد ) 2-8(دارو را در يخچال   ١٠٣

١٠۴  

نگهداري شوند ؛ محلول ) 2-8(هر چند دارو در دماي اتاق نيز قابل نگهداري است اما بهتر است در يخچال 
 ساعت در يخچال قابل نگهداري هستند ، دارو را فريز نكنيد ؛ 48 ساعت در دماي اتاق و تا 24ها تا 

  .  نگهداري كنيد ت مي توانيد  ساع24و دور از نور تا ) 15-30(باقيمانده ويال رقيق نشده را در اتاق 
Irinotecan 

١٠۵  
دارو را در جاي خنك ، دور از نور و در ظرف تيره نگهداري كنيد ؛ در صورت تغيير رنگ به به صورتي يا 

 Isoproterenol  . قهوه اي يا رسوب كردن دارو را مصرف نكنيد

 Ketamine  .نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق ، دور از نور و حرارت   ١٠۶

١٠٧  
 آب مقطر بالفاصله مصرف باو دور از نور قرار دهيد ، در صورت رقيق سازي نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق 

  Loucovorin (folinic acid)  .نگهداري كنيد  هفته در يخچال 1؛ اگر دارو را در آب باكتريوستاتيك رقيق نماييد مي توانيد محلول را تا  كنيد

١٠٨  
 آريتمي دارند را مصرف چسب، دقت كنيد كه فقط محلول هايي كه بر نگهداري كنيد  را در حرارت اتاق دارو
  Lidocaine  .نماييد
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 Magnesium sulfate  . و از يخ زدگي محافظت نماييديددارو را در دماي اتاق نگهداري كن  ١٠٩

١١٠  
؛ از  ماييد، دارو ممكن است كريستال تشكيل دهدد و از يخ زدگي محافظت نيدارو را در دماي اتاق نگهداري كن

  Mannitol  .مصرف ويال ها يا بسته هاي داراي كريستال هاي حل نشده خودداري كنيد

دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري كنيد، محلول ها را در يخچال قرار ندهيد زيرا رسوب مي   ١١١
 Melphalan (Alkeran)  .كنند

بهتر است دارو را . نگهداري كرد) 20- 25( خشك دارو را بايد در دماي كنترل شده اتاق پودر هاي  ١١٢
  Meropenem  .بالفاصله پس از حل كردن مصرف كرد

 ساعت 6ت طي س ساعت پايدارند اما بهتر ا24دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد ، محلول ها تا   ١١٣
  Mesna  .دداروي باقيمانده را دور بريزي. مصرف شوند 

 Methadone  .دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري كنيد  ١١۴
hydrochloride  

  Methocarbamol  .دارو و محل رقيق شده آن را در دماي اتاق نگهداري كنيد  ١١۵

  Methotrexate  .دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري كنيد  ١١۶

١١٧  
 در صورت تغيير رنگ يا ايجاد .نماييد و از يخ زدگي حفظ گهداري كنيدن 8دارو را در دماي زير 

  Methylergonovine  . رسوب محلول را دور بريزيد

١١٨  
، در صورت كدر بودن محلول را دور  دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد

  Methylprednisolone  . ساعت قابل مصرف است48اضافي دارو تا  .بريزيد

١١٩  
 قابل 4 -30 ساعت در دماي 48 ي تهيه شده تا محلول هاويال ها در دماي اتاق و دور از نور پايدارند ، 

  Metoclopramide  .مصرف هستند

١٢٠  
 ساعت در دماي اتاق قابل استفاده است 96 و دور از نور نگهداري كنيد، داروي حل شده تا 30دارو را در دماي زير 

  .؛ قرار دادن دارو در يخچال موجب ايجاد رسوب در آن خواهد شد  ساعت مصرف شود24تر است طي ولي به
Metronidazole  

  Miconazole  .دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد  ١٢١

١٢٢  
 آن در محـيط  دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري كنيد،پس از تهيه محلول نيـازي بـه قـرار دادن     

  . ساعت مصرف كنيد24؛ محلول را تا  ك نمي باشدتاري
Midazolam  

١٢٣  
، در صوت تغيير رنگ يا ايجاد رسوب محلول ها را دور نگهداري كنيد ) 15-30(دارو را در دماي اتاق

  .بريزيد
Milrinone  

  Mitomycin  . در يخچال پايدار است روز14 روز در دماي اتاق و تا 7، داروي حل شده تا نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق   ١٢۴

١٢۵  
و از يخ زدگي حفظ نماييد، محلول را بالفاصله مصرف كنيد و اضافي آن را دور  نگهداري كنيد در دماي اتاق محلول ها

  .بريزيد
Mitoxantrone  

  Morphine sulfate  .و از يخ زدگي حفظ نماييد  نگهداري كنيد40 دور از نور و در دماي زير رادارو   ١٢۶

١٢٧  
 روز در 7 ، تا 25 روز در 3دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري كنيد ، داروي حل شده تا 

  Nafcilin  . ماه در صورت فريز شدن قابل استفاده است3يخچال و تا 
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 naloxone  .رند ساعت پايدا24 ي تهيه شده تا محلول ها،   و دور از نور نگهداري كنيد15- 30دارو را در دماي   ١٢٨

 Neostigmine  . و از يخ زدگي حفظ نماييدنگهداري كنيددارو را دور از نور   ١٢٩

 Nimodipine  .دارو را در دماي اتاق و در فويل مخصوص نگهداري كنيد  ١٣٠

١٣١  
 48 و از يخ زدگي حفظ نماييد؛ پس از حل كردن تا نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق و دور از نور 
  Nitroglycerin  . ساعت مي توان از دارو استفاده كرد

١٣٢  

 ساعت پايدارند؛ در صورت 24، محلول ها تا نگهداري كنيد  ، حرارت و رطوبت دور از نور و در دماي اتاقويال را 
ينيومي ؛ پس از حل كردن دارو آن را با فويل آلومدور بريزيدتغيير رنگ محلول به آبي سبز يا قرمز تيره  دارو را 

  . بپوشانيد
nitroprusside 

١٣٣  
، دارو در دماي اتاق و دور از نور تا  و دور از نور نگهداري كنيد) 2-8(ويال ها و آمپول ها ياين دارو را در يخچال 

  Octreotide  .، از مصرف داروي تغيير رنگ داده يا رسوب كرده خودداري كنيد  روز پايدار است؛ اضافي دارو را دور بريزيد14

١٣۴  
 استفاده دارو سال مي توان از 5 نگهداري كنيد ، در صورت ذخيره سازي درست تا 25دارو را در دماي 

  Oxytocin  .كرد

١٣۵  
 ي تهيه شده تا محلول ها و آن را از نور خورشيد دور نگه داريد؛ نگهداري كنيد) 2-8(دارو را در يخچال 

  Paclitaxel (taxol)  .؛ بهتر است از ظروف شيشه اي در تهيه دارو استفاده نماييد د ساعت در دماي اتاق و دور از نور پايدارن27

١٣۶  
 24نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد، محلول هاي تهيه شده تا ) 15-30(دارو را در دماي اتاق 

  .پايدارند) 2-8(ساعت در يخچال 
Pamidronate disodium 
   

  Pancuronium bromide  . ماه در دماي اتاق نيز پايدار است6گهداري كنيد ، دارو تا ن) 2-8(دارو را در يخچال   ١٣٧

 Papaverine HCL  .دور بريزيددارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد و در صورت رسوب   ١٣٨

١٣٩  
  روز در7 ساعت در دماي اتاق و تا 24دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد ، محلول هاي تهيه شده تا 

 Pencillin.G  .پايدار است) 2-8(يخچال 

  Pentazocine  . درجه نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد40دارو را در دماي اتاق و زير   ١۴٠
 

١۴١  
دور اتاق نگهداري كنيد ، در صورت تغيير رنگ شديد يا ايجاد رسوب آن را ) 15-30(دارو را در دماي

  .بريزيد
Perphenazine 

 

 Phenobarbital sodium  . است و بهتر است دور از محيط اسيدي باشد تا رسوب ندهداتاق پايداردر دماي دارو   ١۴٢
 

١۴٣  
 روز در يخچال 7 ساعت در دماي اتاق و تا  48دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد، داروي حل شده تا 

  . پايدار است اما توصيه شده محلول هاي تهيه بالفاصله مصرف شوند
Phentolamine  
mesylate  

  

١۴۴  
؛ معموالً دور بريزيد، محلول هاي قهوه اي رنگ يا رسوب داده را نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق 

   . ساعت پايدارند48محلول هاي رقيق شده تا 
Phenylephrine 
hydrochloride 
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ييد، محلول هاي تهيه شده بايد شفاف باشند ؛ در صورت  و از فريز شدن حفظ نمانگهداري كنيددارو را در دماي اتاق   ١۴۵

  .قرار دادن در يخچال اگر زرد شدگي با قرار گرفتن در دماي اتاق بر طرف نشد آن را دور بريزيد
Phenytion sodium 

  

١۴۶  

  ،قابل نگهداري هستند ، در صورت قرار دادن در يخچال) 2-8(ويال ها هم در اتاق و هم در يخچال 
 روز در يخچال 5 ساعت پايدار است ؛ اگر دارو با آب باكتروستاتيك رقيق شود تا 24 حل شده تا داروي 

  .دور بريزيدمي توان از آن استفاده كرد ؛ اضافي دارو را 

Pipecuronium bromide  

  Piperacillin sodium  .پايدار است) 2-8( روز در يخچال 7  ساعت در دماي اتاق و تا24، داروي رقيق شده تا نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق   ١۴٧

١۴٨  
 ساعت در يخچال 48 ساعت در دماي اتاق و تا 24، ويال باز شده تا نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق 
  . هفته در يخچال پايدار است1 ساعت در دماي اتاق و تا 24؛ دارو حل شده نيز تا  هنوز قابل استفاده است

Piperacillin sodium & 
Tazobactam sodium 

١۴٩  
 ساعت در يخچال قابل استفاده 72محلول تهيه شده تا . نگهداري كنيد  30ويال ها را دور از نور و در دماي زير 

   Polymyxin B sulfate  .است

   Potassium chloride  .دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد و فقط هنگام مصرف رقيق نماييد  ١۵٠

  Pralidoxime chloride  .ويال ها را در دماي اتاق نگهداري كنيد و محلول تهيه شده را ظرف چند ساعت مصرف نماييد  ١۵١

١۵٢  
، در صورت تشكيل رسوب يا تغيير رنگ ، دارو را دور  دارو را دور از نور و يخ زدگي و در دماي اتاق نگهداري كنيد

  .بريزيد
Procainamide  
hydrochloride 

١۵٣  
، در صورت تغيير رنگ يا رسوب دادن نگهداري كنيد  و يخ زدگي دور از نوردارو را در دماي اتاق و 

  .دور بريزيدمحلول ها آنها را 
Promethazine 
hydrochloride  

  Propofol  . ولي بيرون از يخچال نگهداري كنيد4-22دارو را در دماي   ١۵۴

١۵۵  

 پودري را در دماي اتاق نگهداري كنيد و از يخ زدگي حفظ نماييد ، در فرم مايع را در يخچال و فرم
صورت آماده سازي با آب استريل محلول ها را سريعاً مصرف كنيد و باقيمانده را دور بريزيد؛ در صورت 

  . ساعت در دماي اتاق پايدارند72حل كردن با آب باكتريوستاتيك محلول ها تا 

Protamine sulfate  

١۵۶  
ردماي اتاق د ساعت 48 محلول ها تا نگهداري كنيد و را در دماي اتاق ، دور از نور و يخ زدگي دار

  . دور بريزيدپايدارند ؛ در صورت تغيير رنگ يا ايجاد رسوب محلول ها را 
Ranitidine 
hydrochloride  

  Remifentanil  .  پايدار استماي اتاق در دساعت 24، محلول تهيه شده تا نگهداري كنيد  در دماي اتاق ويال ها را   ١۵٧

١۵٨  
 ساعت در دماي اتاق 24، داروي حل شده تا نگهداري كنيد دارو را در دماي اتاق و دور از نور و حرارت 

  Rifampin  . ساعت از تهيه مصرف شود4پايدار است اما بهتر است طي 

١۵٩  
دور ماييد؛ محلول هاي تغيير رنگ داده يا رسوب كرده را ننگهداري دارو را در دماي اتاق ، دور از نور و يخ زدگي 

 Ringer ’s injection  .بريزيد

١۶٠  
 ساعت مصرف كنيد و در صورت تغيير 48دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد، محلول تهيه شده را تا 

  .دور بريزيدرنگ يا ايجاد رسوب 
Ritodrine 
Hydrochloride  

١۶١  

، پايداري محلول ها ر نگهداري كنيد  و دور از حرارت و يخ زدگي 40و زير دارو را در دماي اتاق 
 روز در دماي اتاق پايدار 45 روز در يخچال و تا 100آن تا % 5/7 ي محلول هايخچال افزايش مي يابد ؛ 

  .دور بريزيداست؛ محلول هاي كدر شده يا رسوب داده را 
Sodium bicarbonate   
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١۶٢  
نگهداري كنيد ) 2-4(، محلول هاي تهيه شده را در يخچال نگهداري كنيد را در دماي اتاق ويال هاي باز نشده 

  .دور بريزيد ساعت 24و بعد از 
Streptokinase  

١۶٣  
 ساعت در دماي 12و دور از نور نگهداري كنيد، پس از حل كردن دارو تا ) 2- 8(ويال ها را در يخچال 

 streptozocin  . رنگ از طالئي به قهوه اي دارو را دور بريزيداتاق قابل مصرف است ؛ در صورت تغيير

١۶۴  
؛ پودر ها   روز در دماي اتاق پايدارند14نگهداري كنيد ، ويال هاي چند دوزي تا ) 2-8( را در يخچال محلول ها ي دارو

  . يددور بريز ساعت 24، محلول هاي استفاده نشده را پس از  نيازي به قرار گيري در يخچال ندارد
Succinylcholine 
chloride 

  Sufentanil citrate  .نماييدنگهداري دارو را در دماي اتاق و دور از نور و يخ زدگي   ١۶۵

١۶۶  
؛ در  دور بريزيد ساعت 24 ي تهيه شده را پس از محلول ها و نگهداري كنيد 5- 25دارو را در دماي 

  Tacrolimus  .يزيددور بر را محلول هاصورت تغيير رنگ يا ايجاد رسوب 

 Teniposide  . ت مصرف نماييدسرع ي تهيه شده را به محلول هادارو را در يخچال و دور از نورنگهداري كنيد و   ١۶٧

١۶٨  
 ي تهيه شده و داروي حل شده را در محلول هادارو را قبل از باز كردن در دماي اتاق نگهداري كنيد ، 

 Thiopental sodium  .ور بريزيد ساعت د24 و پس از دنگهداري كنييخچال 

 Tobramycin sulfate  . ساعت در دماي اتاق پايدارند24دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد، محلول هاي تهيه شده تا   ١۶٩

١٧٠  
، نگهداري كنيد پودر هاي تزريقي را در يخچال و پودرهاي الزم براي ايجاد محلول را در دماي اتاق 

  Urokinase  .  بايستي استفاده شده و مقدار باقيمانده بايد دور ريخته شودبالفاصله پس از تهيه

١٧١  
. يدارندپا روز در يخچال 14، داروي حل شده تا نگهداري كنيد ويال ها را قبل از مصرف در دماي اتاق 

  Vancomycin  .اتاق پايدارند  ي ساعت در دما24محلول هاي رقيق شده تا 

١٧٢  

، محلول تهيه شده را بهتر است در يخچال نگهداري كنيد صرف در دماي اتاق و دور از نور ويال ها را قبل از م
 ساعت 24؛ در صورت حل كردن با آب باكتريوستاتيك محلول ها تا   ساعت قابل استفاده است8رد و تا نگهداري ك
  .پايداراند

Vecuronium bromide 

 Verapamil  . پايدار است25 ساعت در دماي 24 داروي رقيق شده تا ، گي نگهداري نماييددارو را در دماي اتاق و دور از نور و يخ زد  ١٧٣
hydrochloride 

١٧۴  
 روز در 30نگهداري كنيد ، محلول هاي تهيه شده تا ) 2- 8(ويال و داروي حل شده را در يخچال 

  Vinblastine sulfate  . يخچال پايدار و قابل مصرف هستند

١٧۵  
هر چند در دماي اتاق نيز تا يك ماه پايدار است ؛ ، نگهداري كنيد ) 2- 8(را در دماي بهتر است دارو 

 Vincristine sulfate  .نور باعث تخريب دارو مي شود

١٧۶  
 ساعت در 24 نگهداري كنيد ، داروي رقيق شده تا و دور از نور يخ زدگي)2- 8(يخچال ويال ها را در 

  Vinorelbine tartrate  . ل استفاده استقاب) 5- 30(نور عادي و در دماي اتاق 

  
 


