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 مرکسآمًزشی درماوی يلیعصر)عج(

 بُبًد کیفیت ي اعتباربخشی

 دستًرالعمل داخلی

  Multiple doseاصًل استفادٌ از داريَای عىًان دستًرالعمل: 

 مامایی ي پیراپسشکی، پرستاری، فراگیران ردٌ َای مختلف پسشکی مخاطبیه: کلیٍ پسشکان ي پرستاران ياحذَای درماوی،
 کاَش خطاَای داريیی ي ارتقای ایمىی بیماران َذف:

 

 Multiple Dose:ٍیال 

حبٍی داسٍ جْت تضسیق ٍسیذی است کِ ثیش اص یک دٍص اص داسٍ سا دس خَد جبی دادُ است. ایي ٍیبل ّب تَسط  رطشکت    ٍیبلی 

 لیجل گزاسی رذُ ٍ هعوَالً حبٍی هبدُ هحبفظ ثشای پیشگیشی اص سرذ ثبکتشی است.  multiple doseسبصًذُ ثب عٌَاى 

داسٍیی هبًٌذ رشثت ّبی خَساکی، اسپشی ّبی تٌفسطی ٍ طرطشُ ّطبی     عالٍُ ثش ٍیبل ّبی تضسیقی حبٍی ًگْذاسًذُ سبیش ارکبل

ت رشای  ٍ هطذ   خَساکی ٍ هَضعی ًیض اغلت حبٍی ثیش اص یک دٍص داسٍ ثَدُ ٍ ثیشتش اص یک هشتجِ استفبدُ هی گشدًذ ٍ سعبی

 حبئض اّویت هی ثبرذ. طحیح ًگْذاسی آًْب

صی دس سشم ّبی تضسیقی جْت اًفَصیَى ثشای هذ  هشخض ٍ دس ّوچٌیي ثشخی داسٍّبی تضسیقی سیٌگل دٍص پس اص سطیق سب

رشای  هشخظی پبیذاس ثبطی هی هبًٌذ. دس هَسد ایي داسٍّب ًیض سعبیت رشای  آسپتیک ططی پشٍسطِ سطیطق سطبصی ٍ ّوچٌطیي      

 تَجِ ثِ رشای  ًگْذاسی ٍ صهبى پبیذاسی دس سشم اّویت ثسیبس داسد.

 بى ثشای ّش ثیوبس جذاگبًِ استفبدُ ًوبییذ.سا دس طَس  اهک  multiple sodeداسٍّبی  

دس هَسد رشای  استفبدُ داسٍّب رشای  رکش رذُ دس ثشٍرَس داسٍ هربثق تَطیِ کبسخبًِ سبصًذُ ثِ ّش گًَِ هرلطت رکطش    

 رذُ دس ایي ساٌّوب اسجح هی ثبرذ.

ل داسٍیطی ٍ یطب اتطب     ثشای چٌذ ثیوطبس اسطتفبدُ هطی رطَد، آى سا دس یخچطب      multiple doseدس طَستی کِ یک ٍیبل  

تشیتوٌت ثخش ٍ دٍس اص دستشس ثیوبساى ًگِ داسی کٌیذ تب اص آلَدگی ٍیبل دس اثش توبس هستقین یطب غیطش هسطتقین ثطب     

 سرَح آلَدُ کِ ثِ ًَثِ خَد هی تَاًذ ثبعث ایجبد عفًَت دس ثیوبساى رَد، پیشگیشی رَد.

)سطشً  ّطبی یطک ثطبس هظطش        ایی تضسیقطی جذاگبًطِ   ّش ثبس تجْیضا  هظشف ،جْت استفبدُ اص ٍیبل ّبی چٌذ دٍصی 

 استشیل( ثِ کبس ثشیذ.

  داسٍ فشاّن هطی رطَد. دس   سش سَصى سا دس استپش ٍیبل ثِ جبی ًگزاسیذ صیشا ساّی ثشای ًفَر عَاهل آلَدُ کٌٌذُ ثِ ظش 

ًَی سٍی کیسطِ  ٍسدُ ّبی ثِ رکل کیسِ پالستیکی ثشای جلَگیشی اص ًفَر سطَثت اص جذا کشدى پَرطش ًطبیل  هَسد فشآ

 خَدداسی ًوبییذ.

ِ رطشای   دس استفبدُ اص ٍیبل چٌذ دٍصی، داسٍ سا هربثق ثب تَطیِ کوپبًی سبصًذُ ٍ یب سفشًس هَجَد ًگْذاسی ًوبییذ ٍ ث 

 هبی اتب  یب یخچبل ٍ یب حفبظت اص ًَس تَجِ ًوبییذ.ٍیژُ هبًٌذ ًگْذاسی دس د

 خ دٍس سیختِ رذى آى سا سٍی ٍیبل ثجت ًوبییذ.  تبسیخ اٍلیي استفبدُ اص یک ٍیبل چٌذ دٍصی ٍ تبسی 

ٍیبل ّبیی کِ ثذٍى لیجل تبسیخ ثبص رذى ثبرٌذ، طبثل اطویٌبى ًیستٌذ، اص تجَیض آًْب ثِ ثیوطبس خطَدداسی ًوطَدُ ٍ داسٍ سا     

 دٍس ثشیضیذ.

کذٍس ، سسَة یطب رسُ  طجل اص تجَیض داسٍ ثِ ثیوبس ٍیژگی ّبی ظبّشی داسٍ سا ثشسسی ًوبییذ ٍ دس طَس  هشبّذُ ّشگًَِ  

 داسٍ سا دٍس ثشیضیذ.

داسٍّبی هَلتیپل دٍص هی ثبیست ثب سعبیت کلیِ تکٌیک ّبی آسپتیک ٍ دس اتب  تشیتوٌت ثخطش آهطبدُ گشدًطذ. چٌبًچطِ      

دٍص رذُ ٍ  داسٍی هَلتیپل دٍص تجذیل ثِ سیٌگل ،کشیذى داسٍ اص ٍیبل دس ثبلیي ثیوبس ٍ یب دسٍى اتب  عول اًجبم هی رَد

 ثبطیوبًذُ داسٍ طبثل ًگْذاسی ًخَاّذ ثَد.

:تاریخ ايلیه ابالغ 12/10/95  

:تاریخ آخریه بازوگری20/4/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 20/4/98  
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 دس طَس  ٍجَد ّش گًَِ رجِْ دس خظَص داسٍّبی چٌذ دٍصی ثب داسٍسبص ثیوبسستبى هشَس  ًوبییذ.  

ٍیبل ّبیی کِ فبطذ هبدُ هحبفظ هی ثبرٌذ سا دس طَس  اهکبى ثالفبطلِ پس اص هظش  دٍس ثشیضیذ ٍ یطب ثطِ رطشع سعبیطت      

 سبعت ًگْذاسی ًوبییذ. 24یک دس آهبدُ سبصی ٍ کشیذى داسٍ ٍ ًگْذاسی دس رشای  استبًذاسد حذاکثش تکٌیک ّبی آسپت

 

 داريَای تسریقی
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Acyclovir 

زض صَضت هكاّسُ ّطگًَِ وسٍضت یا  ظطٍف تاظًكسُ زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قًَس.

وطیؿتال زض فطاٍضزُ اظ هصطف اى ذَززاضی ًواییس. فطاٍضزُ هی تایؿت تالفاصلِ پؽ اظ آهازُ 

 ؾاظی هصطف گطزز. تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Adenosine 

زض  ظطٍف تاظًكسُ زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قًَس. زضصَضت لطاض زازى زض یرچال

فطآٍضزُ وطیؿتال تكىیل هی قَز. زضصَضت تكىیل وطیؿتال زهای ظطٍف حاٍی فطآٍضزُ تایس 

ضٍظ زض زهای اتاق  7ّا حل قَز. زاضٍی وكیسُ قسُ زضؾطًگ  تِ زهای اتاق تطؾس تا وطیؿتال

ضٍظ زض یرچال پایساض اؾت. زاضٍی تالیواًسُ زض ٍیال زٍض ضیرتِ قَز. زضصَضت ٍجَز  14ٍ

 یا تغییطضًگ اظ تعضیك آى ذَززاضی وٌیس.ّطگًَِ شضُ 

Albumin 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز هگطایٌىِ ضٍی جعثِ فطآٍضزُ، 

ؾاعت لاتل هصطف اؾت. زضصَضت  4ًگْساضی زضیرچال تَصیِ قسُ تاقس. ٍیال تاظ قسُ تا

 س.ٍجَزّطگًَِ شضُ،وسٍضت یا تغییطضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعی

Alprostadil 

( PGE1) 

ّای حاٍی پَزض ضا زض زهای اتاق ًگْساضی  ّای حاٍی هحلَل غلیظ ضا زض یرچال ٍ ٍیال ٍیال

وٌیس. هحلَل آهازُ ؾاظی قسُ ًثایس زض یرچال لطاضتگیطز تلىِ زضزهای اتاق ًگْساضی ٍپؽ 

 ؾاعت زٍضضیرتِ قَز. 24اظ

Amikacin 

زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قًَس. هحلَل ضلیك قسُ فطآٍضزُ تِ هست  ّای تاظًكسُ ٍیال

ؾاعت زض یرچال پایساضاؾت. ظضز ٍ تیطُ قسى هحلَل  48ؾاعت زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ٍ 24

 تالیواًسُ زاضٍ زض آهپَل ضا زٍض تطیعیس. ًكاًِ ون قسى اثطزاضٍ ًیؿت.

Aminophylline 

ظزگی هحافظت قَز.  وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ ًَض ٍ ید ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای

ؾاعت زضیرچال پایساضهی هاًس. هحلَل تغییطضًگ زازُ یا زاضای وطیؿتال  24هحلَل ضلیك قسُ 

 تالیواًسُ زاضٍ زض آهپَل ضا زٍض تطیعیس. ضا زٍض تطیعیس.
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Amiodarone 

زضظطٍف قیكِ یا    D5Wزاضٍ زض زهای اتاق ٍ زٍض اظ ًَض ًگْساضی قَز. هحلَل ضلیك قسُ تا

ؾاعت زضزهای اتاق  2تِ هست  PVCؾاعت زضزهای اتاق ٍ زضظطٍف  24پلی اٍلفیي تِ هست 

 تالیواًسُ زاضٍ زض آهپَل ضا زٍض تطیعیس. پایساضاؾت.

Amphotricin B 

(Fungizone®) 

ظزگی هحافظت قَز. ٍیال تاظ ًكسُ  ٍیال تاظ ًكسُ فطآٍضزُ زض یرچال ًگْساضی ٍ اظ ًَض ٍ ید

هاًس. زض صَضت هحافظت زض تطاتط ًَض، فطآٍضزُ آهازُ ّفتِ زض زهای اتاق پایساض هی 2فمظ 

هاًس. فطآٍضزُ ضٍظ زض یرچال پایساض هی 7ؾاعت زض زهای اتاق ٍ  24ؾاظی قسُ تا آب همغط 

ُ تایس تالفاصلِ هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ ٍ لؿوت تالیواًسُ زٍض ضیرتِ قَز. زض ضلیك قس

 صَضت ٍجَز ضؾَب یا شضُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Ampicillin 

 

Ampicillin + 

Sulbactam 

ٍیال تاظًكسُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز. هحلَل آهازُ ؾاظی قسُ تایس زض هست 

 4ّای تْیِ قسُ تطای اًفَظیَى تا زوؿتطٍظ ی هصطف قَز. هحلَلؾاعت پؽ اظآهازُ ؾاظ 1

ؾاعت زضزهای یرچال پایساضًس. ٍیال تاظقسُ ٍلی ضلیك ًكسُ ضا  8ّا ؾاعت ٍ تا ؾایطهحلَل

 ؾاعت لثل اظهصطف اظفطیعض ذاضج ًوَز. 8ضٍظزض فطیعض ًگْساضی وطز ٍ 30هی تَاى 

Atracurium 

ضٍظزض  14ظزگی هحافظت گطزز. فطآٍضزُ ًگْساضی ٍ اظ ید ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضیرچال

ؾاعت زضزهای اتاق یا یرچال پایساض   24زهای اتاق پایساضاؾت. هحلَل ضلیك قسُ فطآٍضزُ 

 هاًس. تالی هی

Aminoven Infant 
زاضٍ هی تایؿت تالفاصلِ ظطٍف تاظ ًكسُ فطآٍضزُ زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز. 

 ى هصطف گطزز. تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.پؽ اظ تاظ قس

 



5 

 

 

 

 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Betamethasone 
ًگْساضی وٌیس ٍ اظ ًَض ذَضقیس oc  30-15ّا چٌس تاض هصطف ّؿتٌس. فطآٍضزُ ضازضزهای ٍیال

 حفظ ًوائیس.

Bupivacaine 

(Marcain®) 

ًگْساضی ٍ اظ ید ظزگی هحافظت گطزز.  oc  25ظطٍف تاظ ًكسُ فطآٍضزُ زضزهای حساوثط

 تالیواًسُ زاضٍضاتالفاصلِ زٍض تطیعیس.
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Calcium gluconate 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز. اظ ًگْساضی فطآٍضزُ زض 

ؾاعت زض زهای وٌتطل قسُ اتاق  24قسُ فطآٍضزُ  یرچال اجتٌاب قَز. هحلَل ضلیك

تایس زٍض ضیرتِ قَز چَى فالس هازُ هحافظ اؾت. زضصَضت پایساضاؾت اها زاضٍی تالیواًسُ 

 ٍجَز شضُ یا تغییط ضًگ هحلَل، زاضٍ  ضا زٍض تطیعیس.

Carboprost 

 (PG F2a) 

ؾاظی فطآٍضزُ تایس زضؾت لثل اظ  ّای تاظ ًكسُ ضا زض یرچال ًگْساضی وٌیس. ضلیك آهپَل

 تجَیع صَضت تگیطز. تالیواًسُ فطآٍضزُ ضلیك قسُ ٍ تالیواًسُ زاضٍ زضآهپَل ضا زٍض تطیعیس.

Cefazoline 
 oc  40ٍیال تاظًكسُ زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ تواؼ تا ًَض ٍ زهای تاالی

 اؾت. یرچال پایساض یاؾاعت زض زهای اتاق  24 تا زاضٍی آهازُ قسُ زض ٍیالحفاظت قَز. 

Cefotaxime 

ٍیال تاظًكسُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ تواؼ تا ًَض حفاظت قَز. هحلَل آهازُ 

فطاٍضزُ ضلیك قسُ  زض یرچال پایساضاؾت. ؾاعت 24ؾاعت زض زهای اتاق ٍ  12زض ٍیال قسُ 

زضصَضت تیطُ قسى هحلَل زاضٍ ضا  پایساض اؾت.ؾاعت زض زهای اتاق  24تا ؾطم ّای تعضیمی 

 زٍض تطیعیس.

Ceftriaxone   

زض  ؾاعت 24ظطٍف تاظًكسُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز. هحلَل تْیِ قسُ تا 

ؾاعت زض زهای اتاق لاتل ًگْساضی هی تاقس.  24یرچال ٍ فطاٍضزُ ضلیك قسُ تا ؾطم 

 تطیعیسزضصَضت تیطُ قسى هحلَل زاضٍ ضا زٍض 

Ceftazidime  

. هحلَل آهازُ ٍیال تاظًكسُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ تواؼ تا ًَض حفاظت قَز

ضٍظ زض یرچال پایساض هی تاقس. زض صَضت  7ؾاعت زض زهای اتاق ٍ  24ؾاظی قسُ فطاٍضزُ 

 تطیعیس. زٍضتیطُ قسى ضًگ هحلَل زاضٍ ضا 
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 مصرف ي وگُذاری شرایط وام داري

Chlorpheniramine 

ًگْساضی قسُ ٍاظ تواؼ تا ًَض هحافظت گطزز.  oc 25ظطٍف تاظًكسُ زضزهای ووتط یا هؿاٍی 

 زضصَضت ٍجَز ّطگًَِ ضؾَب یا وسٍضت زض هحلَل زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

 

Cimetidine 

ؾایویتسیي هوىي اؾت زاضٍ ضا زض زهای اتاق ٍ زٍضاظ ًَض ًگْساضی وٌیس. زضتواؼ تا ؾطها 

ؾاعت  48قَز. هحلَل ضلیك قسُ تا ضؾَب وٌس وِ تا ًگْساضی زض زهای اتاق ضؾَب حل هی

هاًس. زضصَضت ٍجَز شضُ یا وسٍضت زضهحلَل زاضٍ ضا زٍض  زض زهای وٌتطل قسُ اتاق پایساض هی

 تطیعیس.

Ciprofloxacin 

ظزگی ٍ تواؼ تا ًَض  ًگْساضی ٍ اظ زهای تاال، ید oc   25-5ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زض زهای

زض هَضز فطاٍضزُ  اؾت. زض یرچال پایساض ؾاعت 24زاضٍ هحافظت قَز. هحلَل ضلیك قسُ 

زض صَضت ٍجَز  ّای تِ قىل ویؿِ پالؾتیىی تالیواًسُ زاضٍ پؽ اظ هصطف ضا زٍض تطیعیس.

 اظ هصطف زاضٍ ذَززاضی ًواییس. ضؾَب یا شضُ، 

Clindamycin  
ًگْساضی قًَس.  oc 30ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ تایس زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ٍ حتواًظیط 

 ؾاعت هصطف وٌیس. 24هحلَل ضلیك قسُ فطآٍضزُ ضا تا

Conjugated Estrogen 

هاُ زض زهای  24ّای تاظًكسُ ٍیال ٍآهپَل تاظًكسُ فطآٍضزُ زض یرچال ًگْساضی قَز. ٍیال

ؾاظی قسُ ظطف هست چٌسؾاعت  هاًٌس. تْتطاؾت هحلَل آهازُ یساض هیوٌتطل قسُ اتاق پا

ضٍظ زض یرچال پایساض  60ّا زضصَضت هحافظت اظًَض تِ هست  هصطف قَز تا ایي حال هحلَل

 هاًٌس. هی
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 وگُذاری داري مصرف يشرایط  وام داري

Dantrolene 

وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ تواؼ عَالًی تا ًَض هحافظت قَز.  ٍیال تاظًكسُ زضزهای

ؾاظی قسُ فطآٍضزُ تالفاصلِ هَضزاؾتفازُ لطاضگطفتِ ٍ لؿوت تالیواًسُ زٍض  هحلَل آهازُ

 ضیرتِ قَز.

Desmopressin 
. زضصَضت ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ ضا زض یرچال ًگْساضی وٌیس. تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس

 ٍجَز شضُ یا تغییط ضًگ زض هحلَل، زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Dexamethasone 

زاضٍ ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ٍ زٍض اظ ًَض ًگْساضی وٌیس. زضصَضت ٍجَز ضؾَب یا 

 24تغییطضًگ، زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. هحلَل ضلیك قسُ فطآٍضزُ زضصَضت هحافظت زض تطاتط ًَض

 هاًس. ؾاعت زضیرچال پایساض هی 48اتاق ٍ ؾاعت زضزهای

Dextrose 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ ضا زض زهای اتاق ًگْساضی وٌیس. هحلَل زوؿتطٍظ هحیظ هٌاؾثی تطای 

ّا تَزُ ٍ فالس هازُ هحافظ اؾت پؽ افعٍزى زاضٍّا تِ ظطٍف زوؿتطٍظ تایس  ضقس هیىطٍب

 زضظطف ضا زٍض تطیعیس.تحت قطایظ آؾپتیه اًجام گیطز. زاضٍی تالیواًسُ 

Diazepam 
ظزگی ٍ تواؼ تا ًَض ٍ زهای ظیاز هحافظت گطزز.  فطآٍضزُ زض زهای اتاق ًگْساضی قَز ٍ اظ ید

 تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Digoxin 

 ( Lanoxin ® )   

زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز ٍ اظ ًَض هحافظت گطزز.  ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ تایس

 هحلَل ضلیك قسُ تایس تالفاصلِ هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ ٍ لؿوت تالیواًسُ زٍض ضیرتِ قَز.

Dobutamine 
ظزگی  ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قسُ ٍ اظ حطاضت ظیازٍ ید

 هی تاقس. ؾاعت زض یرچال پایساض 24 زاضٍضلیك قسُ هحافظت قَز. هحلَل 

Dopamine 
 24زض زهای اتاق ٍ زٍض اظ ًَض ًگْساضی قَز. هحلَل ضلیك قسُ فطآٍضزُتاظ ًكسُ فطآٍضزُ 

 ؾاعت زض زهای اتاق پایساضاؾت. زضصَضت ایجازضؾَب یا وسٍضت زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.
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 مصرف يوگُذاری داريشرایط  وام داري

Ephedrine 
ٍ زٍضاظ ًَض ًگْساضی وٌیس. زاضٍی تاظقسُ، اؾتفازُ ًكسُ، تیطُ  oc 30-15فطآٍضزُ ضا زض زهای 

 یا وسضقسُ ٍ هحلَل ضؾَب زازُ ضا زٍض تطیعیس.

Epinephrine 

ّا ضا تا لثل اظهصطف زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ٍ زض جعثِ ذَز ٍ زٍض اظ ًَض ًگْساضی  ٍیال

ّای زاضای  ؾاعت زضزهای اتاق یا یرچال پایساضاؾت. هحلَل 24قسُ تا وٌیس. هحلَل ضلیك

 ضؾَب یاتغییطضًگ زازُ)صَضتی یالَُْ ای( ضا زٍض تطیعیس.
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Fentanyl 

ضلیك ظطٍف تاظقسُ فطآٍضزُ ضازضزهای وٌتطل قسُ اتاق ٍ زٍض اظ ًَض ًگْساضی وٌیس. هحلَل 

ّای تغییطضًگ زازُ  قسُ تالفاصلِ هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز ٍ اضافی زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. هحلَل

 یا زاضای ضؾَب ضا زٍض تطیعیس.

Furosemide 

Lasix®)) 

 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز. ًگْساضی فطآٍضزُ زض 

هی قَز وِ تا گطم قسى زض زهای اتاق حل یرچال هٌجط تِ تكىیل ضؾَب یا وطیؿتال 

قًَس ٍ تأثیطی تط پایساضی زاضٍ ًساضًس اها لثل اظتجَیع اظ عسم ٍجَز شضُ یا ضؾَب زض  هی

ؾاعت زضزهای اتاق پایساضاؾت. زضایي  24فطآٍضزُ اعویٌاى حاصل وٌیس. هحلَل ضلیك قسُ تا

ّای ظضز قسُ ٍتغییط ضًگ صَضت ؾطًگ یا ؾطم هحتَی زاضٍ ضا تا فَیل تپَقاًیس ٍ هحلَل

 زازُ ضا زٍض تطیعیس.
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Gentamicin 
 24ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز. هحلَل ضلیك قسُ 

 ؾاعت زض زهای اتاق یا یرچال پایساضاؾت. اضافی زاضٍ زض ٍیال ضا زٍض تطیعیس.

Granisetron 

(Kytril®) 

ظزگی هحافظت  ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قسُ ٍ اظ ًَض ٍ ید

ؾاعت  24حال  قَز. تْتطاؾت فطآٍضزُ ضلیك قسُ تالفاصلِ هَضز اؾتفازُ لطاض تگیطز تا ایي

 زضزهای اتاق پایساضاؾت. زضصَضت ٍجَز شضُ یا تغییطضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Glycofos® 

ظزگی هحافظت  ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قسُ ٍ اظ ًَض ٍ ید

ٍ تالیواًسُ زاضٍ زٍض  تالفاصلِ هَضز اؾتفازُ لطاض تگیطز تاظ قسُقَز. تْتطاؾت فطآٍضزُ 

 ضیرتِ قَز.
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Heparin 

 24قسُ اتاق ًگْساضی قًَس. هحلَل ضلیك قسُ  فطآٍضزُ زض زهای وٌتطل ظطٍف تاظًكسُ

ؾاعت زضزهای اتاق ٍ یرچال پایساضاؾت. تغییطضًگ ذفیف اثطی تط لسضت اثط زاضٍ ًساضز ٍلی 

 زض صَضت تغییط ضًگ قسیس یا ایجاز ضؾَب هحلَل ضا زٍض تطیعیس.

Hydralazine 

ظزگی هحافظت قَز. تواؼ تا  ی قسُ ٍاظ ًَض ٍ یدٍیال تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای اتاق ًگْساض

زّس. تِ زلیل احتوال تكىیل ضؾَب، فطآٍضزُ تاظًكسُ ضا زض  ًَض ؾطعت ترطیة ضا افعایف هی

یرچال ًگْساضی ًىٌیس. تْتطاؾت فطآٍضزُ ضلیك ًكَز تا ایٌحال زضصَضت ًیاظ تایس اظ ًطهال 

ضٍظ زضزهای اتاق پایساضاؾت. 4ت تِ هس  NSؾالیي اؾتفازُ قَز. فطآٍضزُ ضلیك قسُ تا

ؾاعت پؽ اظافعٍزى تِ هحلَل ٍضیسی ًكاى زٌّسُ واّف  8-12تغییطضًگ ّیسضاالظیي عی 

 تاقس. لسضت زاضٍ ًوی

Hydrocortison  

sodium 
Succinate 

ّای تاظًكسُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ زهای تاال  ٍ ًَض هحافظت قَز.  ٍیال

ضٍظ زض زهای اتاق یا زض یرچال پایساضاؾت.  3ًَض، فطآٍضزُ آهازُ قسُزضصَضت هحافظت اظ

ای  پایساضی فطآٍضزُ ضلیك قسُ زضزهای اتاق ٍ یرچال ٍاتؿتِ تِ غلظت زاضٍ هی تاقس تِ گًَِ

 60mg/ml-2ؾاعت ٍپایساضی فطآٍضزُ تاغلظت  1mg/ml  ،24وِ پایساضی فطآٍضزُ تاغلظت 

 ٍ تیطُ ضا زٍض تطیعیس. ّای وسض ؾاعت اؾت. هحلَل 4حسالل 

Hyoscine 

N-Butyl Bromide 

آهپَل تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ تواؼ تا ًَض هحافظت 

 هاًس. ؾاعت زضزهای وٌتطل قسُ اتاق پایساض هی 8قَز.هحلَل ضلیك قسُ
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Ibuprofen  

آهپَل تاظ ًكسُ ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ًواییس. فطاٍضزُ هی تایؿت 

تالفاصلِ پؽ اظ تاظ قسى هصطف گطزز. تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. زض صَضت هكاّسُ 

 شضُ یا تغییط ضًگ اظ هصطف زاضٍ ذَززاضی ًواییس. 

Imipenem - Cilastatin 

ای ًگْساضی قَز. زض صَضت وسض ٍ لَُْ oC25ظطٍف تاظ ًكسُ فطآٍضزُ زض زهای ظیط 

ؾاعت  4ؾاعت زض یرچال ٍ  24قسى زاضٍ ضا تالفاصلِ زٍض تطیعیس. فطآٍضزُ ضلیك قسُ 

تا ایٌحال تَصیِ هی قَز فطاٍضزُ آهازُ قسُ ضا تالفاصلِ  هاًسزض زهای اتاق پایساض هی

 تالیواًسُ ضا زٍض تطیعیس.هَضز اؾتفازُ لطاض زازُ ٍ 

Insulin  Regular 

ظزگی هحافظت  ّای تاظًكسُ تایس زض یرچال ًگْساضی قسُ ٍ اظ تواؼ تا ًَض ٍ ید ٍیال

قَز. زضصَضت تغییطضًگ، ایجازوسٍضت یا ٍیؿىَظیتِ غیطهعوَل زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. 

 هاًس.  ضٍظپایساض هی 30ٍیال تاظقسُ زضهحل ذٌه ٍتاضیه )تطجیحاًیرچال( تا

Insulin  NPH 

ظزگی هحافظت  ّای تاظًكسُ تایس زض یرچال ًگْساضی قسُ ٍ اظ تواؼ تا ًَض ٍ ید ٍیال

قَز. زضصَضت تغییطضًگ، ایجازوسٍضت یا ٍیؿىَظیتِ غیطهعوَل زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. 

 هاًس.  ضٍظپایساض هی 30ٍیال تاظقسُ زضهحل ذٌه ٍتاضیه )تطجیحاًیرچال( تا

Intralipid® 

(lipid infusion) 

. فطاٍضزُ هی تایؿت تالفاصلِ ًگْساضی قَز oC25ظطٍف تاظ ًكسُ فطآٍضزُ زض زهای ظیط 

چٌاًچِ  پؽ اظ تاظ قسى ٍیال هَضز اؾتفازُ لطاض تگیطز. تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

 اهَلؿیَى فطاٍضزُ ظاّط قیطی ّوَغى ٍ یىٌَاذتی ًساضز اظ هصطف آى ذَززاضی ًواییس.
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Ketamin 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ تایس زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ تواؼ تا ًَض قسیس 

% تا غلظت 5زض ؾطم ًطهال ؾالیي یا زوؿتطٍظهحافظت قَز. هحلَل ضلیك قسُ فطآٍضزُ 

1mg/ml  تغییطضًگ قسیس یا تكىیل زضصَضت  ؾاعت لاتل ًگْساضی هی تاقس. 24تِ هست

 ضؾَب فطآٍضزُ ضا زٍض تطیعیس.
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Labetolol  

 ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظتواؼ تا حطاضت ظیاز ٍید

ؾاعت زض زهای اتاق یا یرچال پایساض  24ظزگی هحافظت قَز. فطآٍضزُ ضلیك ؾاظی قسُ 

 هاًس.هی

Lidocaine 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظتواؼ تا حطاضت ظیاز ٍید 

ؾاعت  24تِ هست  4mg/ml- 1تا غلظت  D5Wظزگی هحافظت قَز. فطآٍضزُ ضلیك قسُ تا

 اتاق پایساضهی هاًس. زضزهای
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Magnesium  Sulfate 

(MgSO4) 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز. ًگْساضی زاضٍ زض یرچال 

وطیؿتال قَز. لؿوت اؾتفازُ ًكسُ فطآٍضزُ تالفاصلِ  ؾثة تكىیل ضؾَب یا تَاًس هی

 زٍضضیرتِ قَز. زضصَضت ٍجَزّطگًَِ شضُ یا تغییطضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Meropenem  

ید  ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظتواؼ تا حطاضت ظیاز ٍ

ظزگی هحافظت قَز. تْتط اؾت ّویكِ اظ هحلَل تاظُ آهازُ قسُ فطآٍضزُ اؾتفازُ ًوَز تا 

ؾاعت زض  12ؾاعت زض زهای اتاق ٍ  2هازُ ؾاظی قسُ تا آب همغط ایي حال فطآٍضزُ آ

 6ؾاعت زض زهای اتاق ٍ  1ًیع  تا ؾطم هاًس. هحلَل ضلیك ؾاظی قسُیرچال پایساض هی

 ؾاعت زض یرچال پایساض اؾت.

Methyl Prednisolone 
ؾاعت  48زهای اتاق ًگْساضی وٌیس. هحلَل آهازُ ؾاظی قسُ فمظ  ّای تاظًكسُ ضازض ٍیال

 لاتل هصطف اؾت. زضصَضت ٍجَز ّطگًَِ شضُ یا تغییطضًگ فطآٍضزُ ضا زٍض تطیعیس.

Metronidazole 

تالیواًسُ زاضٍ ضا پؽ اظ هصطف  زاضٍ ضا زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ٍ زٍض اظ ًَضًگْساضی وٌیس.

وِ تا لطاضگطفتي  ًگْساضی زاضٍ زضیرچال ؾثة تكىیل ضؾَب هی قَز زٍض تطیعیس.

 ضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. اتاق حل هی قَز. زضصَضت ٍجَز ّطگًَِ شضُ یا تغییط زضزهای

Methylergonovine 

(Methergin®) 

ًگْساضی قسُ ٍ اظ تواؼ تا ًَضهحافظت  oc  25ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای ووتطاظ

قَز. تواؼ تا ًَضتاعث تیطُ قسى هحلَل هی گطزز. زضصَضت وسضقسى یا تغییطضًگ 

 ، فطآٍضزُ زٍضضیرتِ قَز.هحلَل

Metoclopramide 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز ٍ تِ عَضجسی اظ 

ؾاعت زضاتاق ٍیرچال  48ًَضهحافظت قَز. هحلَل ضلیك قسُ زضصَضت هحافظت اظ ًَضتا

 ؾاعت پایساضهی هاًس. 24پایساضاؾت ٍزضصَضت تواؼ تاًَضعثیعی اتاق 
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط داريوام 

Midazolam 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز ٍ تِ عَضجسی اظ 

ًَضهحافظت قَز. تواؼ عَالًی هست تا ًَضؾثة ترطیة ٍ ظضز تیطُ قسى فطآٍضزُ هی 

 4تِ هست   RLؾاعت ٍهحلَل ضلیك قسُ تا D5W  24یا  NSگطزز. هحلَل ضلیك قسُ تا

ؾاعت زضزهای اتاق پایساضاؾت. ًیاظی تِ حفاظت هحلَل ضلیك قسُ اظ ًَض ًیؿت. 

 زضصَضت ٍجَز ّطگًَِ شضُ یا تغییطضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Morphin 
ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز ٍ اظتواؼ تا ًَض ٍ ید 

 تغییطضًگ زازُ ضا زٍض تطیعیس.ظزگی هحافظت قَز. فطآٍضزُ زاضای ضؾَب یا 
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 مصرف يوگُذاری داريشرایط  وام داري

Naloxone 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز ٍ اظتواؼ تا ًَض ٍید ظزگی 

. زضصَضت ؾاعت هَضز اؾتفازُ لطاضتگیطز 24هحافظت قَز. فطآٍضزُ ضلیك قسُ حساوثطعی

 ٍجَز شضُ یا تغییطضًگ هحلَل ضا زٍض تطیعیس.

Neostigmine 
ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز ٍ اظًَض، ید ظزگی ٍحطاضت 

 تاالهحافظت ًواییس. زضصَضت ٍجَز شضُ یا تغییط ضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Nitroglycerine 

وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَزٍ اظید ظزگی هحافظت  ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای

ضٍظ زض یرچال 7ؾاعت زضزهای اتاق 48ٍقَز.هحلَل ضلیك قسُ زضظطٍف قیكِ ای

 پایساضاؾت. زضصَضت ٍجَزشضُ یا تغییط ضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Norepinephrine 

(Noradrenaline) 

ؼ تا ًَضهحافظت قَز. تواؼ تا آهپَل تاظًكسُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ توا

ؾاعت زضزهای وٌتطل  24ًَضیا َّا ؾثة تیطُ قسى فطآٍضزُ هی گطزز. فطآٍضزُ ضلیك قسُ

قسُ اتاق پایساضهی هاًس. زضصَضت ٍجَز ضؾَب یا تغییط ضًگ هحلَل تِ لَُْ ای زاضٍ ضا زٍض 

 تطیعیس.
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Ondansetron 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای اتاق یایرچال ًگْساضی قَز ٍ اظًَض، ید ظزگی ٍ زهای تاال 

هاُ زض ًَض عثیعی پایساضهی هاًس. فطآٍضزُ  1هحافظت گطزز. زاضٍ تِ ًَضحؿاؼ اؾت ٍ فمظ 

ؾاعت زٍض تطیعیس. زضصَضت تكىیل ضؾَب تا تىاى زازى ٍیال ضؾَب   24ضلیك قسُ ضا تعس اظ

 صَضت ٍجَز شضُ یا تغییط ضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.حل هی قَز. زض

Oxytocin 
قطایظ ًگْساضی زاضٍ زضزهای اتاق یا یرچال تؿتگی تِ زؾتَضالعول قطوت ؾاظًسُ زاضز. زاضٍ 

 ضا اظ ید ظزگی هحافظت ًوائیس ٍ زضصَضت ٍجَز شضُ یاتغییط ضًگ فطآٍضزُ ضا زٍض تطیعیس.
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 مصرف يوگُذاری داريشرایط  وام داري

Pantoprazole  

ٍیال تاظ ًكسُ فطاٍضزُ ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ٍ زضٍى جعثِ زاضٍ ًگْساضی ًواییس. هحلَل 

ؾاعت زض زهای اتاق لاتل ًگْساضی هی  12هست تِ   DW5%یا  NSآهازُ ؾاظی ٍ ضلیك قسُ تا 

 تاقس. زض صَضت هكاّسُ ضؾَب، شضُ یا تغییط ضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. 

Propofol 

فطآٍضزُ تصَضت اهَلؿیَى ضٍغي زضآب ؾفیس ضًگ اؾت. زضصَضت ٍجَزّطگًَِ ًكاًِ ای 

   22oc-4زضزهایهثٌی تطجساقسى فاظّای اهَلؿیًَی اظّن، فطآٍضزُ ضازٍضتطیعیس. فطآٍضزُ 

ًگْساضی ٍاظتواؼ تا ًَض ٍ ید ظزگی هحافظت قَز. ًگْساضی فطآٍضزُ زضیرچال تَصیِ ًوی 

 12قَز. تا اًتمال  فطآٍضزُ تِ ؾطًگ ٍ یا ؾایطظطٍف، تجَیع تالفاصلِ قطٍع ٍ حساوثط عی

ضعایت  تالفاصلِ زٍض ضیرتِ قَز.ؾاعت تىویل گطزز. لؿوت اؾتفازُ ًكسُ فطآٍضزُ ًیع 

 قطایظ آؾپتیه زض تواهی هطاحل آهازُ ؾاظی ٍ تجَیع زاضٍ ضطٍضی اؾت.

Penicillin  

ضٍظ زض  7ظطٍف تاظ ًكسُ فطآٍضزُ ضا زض زهای اتاق ًگْساضی ًواییس. فطآٍضزُ آهازُ ؾاظی قسُ 

هاًس ٍلی ؾاعت زض زهای اتاق اظ ًظط فیعیىی پایساض هی 24یرچال ٍ فطآٍضزُ ضلیك ؾاظی قسُ 

ّای تاظُ آهازُ قسُ ؾیلیي تْتط اؾت اظ هحلَللیل تغییط زض ذاصیت ایوٌی ظایی پٌیتِ ز

 اؾتفازُ ًوَز. 

Pethidin 

(Meperidine) 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَزٍ اظتواؼ تا ًَض ٍ ید ظزگی 

 هحافظت قَز.

Phenobarbital 

وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَزٍ اظتواؼ تا ًَض هحافظت قَز.  ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای

زلیمِ تعس اظ تواؼ تا َّا زٍض  30هحلَل آهازُ ؾاظی قسُ ٍ یا هحلَل تعضیمی فطآٍضزُ حساوثط

 ضیرتِ قَز. زضصَضت ٍجَز شضُ یا تغییط ضًگ قسیس زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.
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 مصرف ي وگُذاری شرایط وام داري

Phenytoin 

ظطٍف تاظ ًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز ٍ اظ ید ظزگی هحافظت قَز. 

ؾاعت  4ّای قفاف ٍ فالس ضؾَب اؾتفازُ وٌیس. هحلَل ضلیك قسُ ضا پؽ اظ فمظ اظهحلَل

زٍض تطیعیس. زضصَضت لطاضزازى زاضٍ زض یرچال اگط ضؾَب تكىیل قسُ یا ظضز قسگی هحلَل 

 اتاق تطعطف ًكس آى ضا زٍض تطیعیس. تا لطاضگطفتي زضزهای

Promethazin 
زاضٍ ضا زضزهای اتاق ٍ زٍض اظ ًَض ٍ ید ظزگی ًگْساضی وٌیس. زضصَضت ٍجَز شضُ یا تغییط ضًگ 

 ؾاعت زضزهای اتاق پایساض هی تاقس. 24زاضٍ ضا تطیعیس. هحلَل ضلیك قسُ

Potassium  Chloride 

اتاق ًگْساضی ٍ اظید ظزگی ٍحطاضت تاالهحافظت قَز.  ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای

 تالفاصلِؾاعت هصطف قَز. زاضٍی تالیواًسُ زض ٍیال ضا  24هحلَل ضلیك قسُ حساوثطعی 

 زٍضتطیعیس. زضصَضت ٍجَز ضؾَب یا تغییط ضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Piperacillin- 

Tazobactam 

اق ًگْساضی ٍ اظ تواؼ عَالًی هست تا ًَض ظطٍف تاظ ًكسُ فطآٍضزُ زض زهای وٌتطل قسُ ات

زض صَضت هكاّسُ شضُ زض هحلَل اظ هصطف زاضٍ ذَززاضی ًواییس. آفتاب هحافظت قَز. 

ؾاعت زض یرچال پایساض اؾت تا ایٌحال تَصیِ هی قَز  24هحلَل آهازُ ؾاظی قسُ زاضٍ 

  تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.
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 يوگُذاری داريمصرف  شرایط وام داري

Ranitidine 

ظطٍف تاظ ًكسُ فطآٍضزُ ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ٍ زٍضاظ ًَضًگْساضی وٌیس. هحلَل ضلیك 

ؾاعت زضزهای اتاق پایساضاؾت. زضصَضت ٍجَز ضؾَب یا تغییط ضًگ قسیس زاضٍ ضا  48قسُ تا

 زٍض تطیعیس.

Ringer  Lactate 
اتاق ٍ زٍض اظ ًَض، حطاضت ٍ ید ظزگی ًگْساضی وٌیس. هحلَل ّای زاضای ضؾَب  زاضٍ ضا زضزهای

 یا تغییط ضًگ زازُ ضا زٍض تطیعیس.

Ritodrin 
ؾاعت  48ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ ضازضزهای اتاق ًگْساضی وٌیس. هحلَل ضلیك قسُ زاضٍ تا

 ضزُ ضا زٍض تطیعیس.زضزهای اتاق پایساضاؾت. زضصَضت ٍجَز ّطگًَِ شضُ یا تغییط ضًگ فطآٍ
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Sodium bicarbonate 

(NaHCO3 ) 

ّای  هحلَل. ًگْساضی ٍاظحطاضت ٍید ظزگی هحافظت وٌیس oc 40زاضٍضازضزهای اتاق ٍظیط

ٍ  پؽ اظ تاض قسى آهپَل زاضٍ ضا تالفاصلِ هصطف ًوَزُوسضقسُ یاضؾَب زازُ ضازٍض تطیعیس. 

 تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Sodium chloride 

(NaCl ) 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ٍ اظ ید ظزگی ٍ حطاضت تاال 

تالیواًسُ زاضٍ ضا  هحافظت قَز. زضصَضت ٍجَز ضؾَب یا تغییط ضًگ فطآٍضزُ ضا زٍض تطیعیس.

 زٍض تطیعیس. 

Succinyl Choline 
ّای زاضٍ زضیرچال ٍ زٍض اظ ًَضًگْساضی قًَس. پَزضّای زاضٍ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق  هحلَل

 ًس.ؾاعت زض یرچال پایساض هی ها 24زاضٍ  ّای ضلیك قسُ ًگْساضی قًَس. هحلَل

Soluvit® 

قَز. هحلَل ضلیك قسُ فطاٍضزُ  ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی

ؾاعت لاتل  24پؽ اظ افعٍزى تِ هحلَل اًفَظیَى زض صَضت ضعایت قطایظ آؾپتیه تِ هست 

 ًگْساضی هی تاقس. 
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Thiopental 

قسُ ٍ زاضٍی حل قسُ  ّای تْیِ ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای اتاق ًگْساضی قَز. هحلَل

صیِ هی قَز ّوَاضُ تالیواًسُ ؾاعت زض یرچال پایساض هی هاًس تا ایٌحال تَ 24تِ هست 

زضب  پؽ اظ تجَیع ضا زٍض تطیعیس ٍ اظ هحلَل تاظُ تْیِ قسُ زاضٍ اؾتفازُ ًواییس. فطاٍضزُ

 ظطٍف حاٍی فطآٍضزُ آهازُ ؾاظی قسُ ضا هحىن  تثٌسیس.

Tramadol 

یا  D5W  ،RLظطٍف تاظ ًكسُ فطآٍضزُ زضزهای اتاق ًگْساضی قَز. هحلَل ضلیك قسُ تَؾظ 

NS  هاًس زضحالیىِ هحلَل ضلیك قسُ  ضٍظ زض زهای وٌتطل قسُ اتاق پایساض هی 5تِ هست

 ؾاعت پایساض اؾت. 24یا ؾسین تیىطتٌات زضزهای اتاق  Rتَؾظ

Tranexamic acid 
تطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز. هحلَل ضلیك قسُ تالفاصلِ ّای تاظًكسُ زضزهای وٌ آهپَل

 هَضزاؾتفازُ لطاضگطفتِ ٍ لؿوت تالیواًسُ ضا زٍض تطیعیس.
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Vancomycin 

ّا ضا لثل اظ هصطف زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی وٌیس. هحلَل آهازُ ؾاظی قسُ   ٍیال

ؾاعت زض یرچال لاتل ًگْساضی  96ؾاعت زض زهای اتاق ٍ  24زض ٍیال تِ هست فطآٍضزُ 

ؾاعت زض یرچال لاتل  24تِ هست  NSیا  D5Wضلیك ؾاظی فطآٍضزُ تَؾظ  اؾت ٍ پؽ اظ

 ًگْساضی هی تاقس. 

Vitamin A 
اتاق یا زض یرچال ًگْساضی ٍ  تایؿت زض ز هایفطآٍضزُ تط حؿة تَصیِ قطوت ؾاظًسُ هی

 اظ ًَض هحافظت قَز. تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

Vitamin B1 

(Thiamine) 

ظطٍف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضزهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی قَز ٍ اظ ید ظزگی ٍ تواؼ تا 

ضا  ًَض هحافظت قَز. زضصَضت ٍجَزشضُ یا تغییط ضًگ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. تالیواًسُ زاضٍ

 زٍض تطیعیس.

Vitamin B6 

Pyridoxine)) 

فطآٍضزُ تایسزضزهای اتاق ًگْساضی قَز ٍ چَى تِ ًَضحؿاؼ اؾت تِ عَضجسی اظتواؼ تا 

ًَضهحافظت گطزز. زضصَضت تیطُ قسى فطآٍضزُ آى ضا زٍض تطیعیس. تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض 

 تطیعیس.

Vitamin B12 

(Cyanocobalamine) 

 6فطآٍضزُ زض زهای اتاق ٍ زٍض اظ ًَض ًگْساضی قَز. هحلَل ضلیك قسُ ظطٍف تاظ ًكسُ 

 هاًس. تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.ؾاعت زض زهای اتاق پایساض هی

Vitamin C 

Ascorbic Acid)) 

       

ظزگی هحافظت گطزز.  ظطف تاظًكسُ فطآٍضزُ زضیرچال ًگْساضی قَز ٍ اظ تواؼ تا ًَض ٍ ید

ؾاعت زضزهای اتاق پایساضاؾت. ًگْساضی زضزهای اتاق هوىي اؾت تاعث افعایف  96زاضٍ تا 

ّاتایس احتیاط  فكاض زض زاذل آهپَل یا ٍیال قَز.زضایي صَضت ٌّگام تاظقسى آهپَل

ضا ّا ضازضصَضت اهىاى زضجعثِ اصلی زاضٍ ًگْساضی وٌیس. تالیواًسُ زاضٍ  وطز.آهپَل یا ٍیال

 زٍض تطیعیس. 
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 مصرف يوگُذاری داري شرایط وام داري

Vitamin E 
تایؿت زض ز های اتاق یا زض یرچال ًگْساضی ٍ فطآٍضزُ تط حؿة تَصیِ قطوت ؾاظًسُ هی

 اظ ًَض هحافظت قَز. تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. 

Vitamin  K 

Phytonadione)) 

عَضجسی اظ ًَضهحافظت قَز. ایي زاضٍ تِ ًَضحؿاؼ فطآٍضزُ زضزهای اتاق ًگْساضی ٍ تِ 

تَزُ ٍ زضتواهی قطایظ ّطغلظتی اظ فطآٍضزُ تایس اظ تواؼ تا ًَضهحافظت گطزز. فطآٍضزُ تا 

ّای زضتؿتِ ًگْساضی قَز. هحلَل ضلیك قسُ ضا تالفاصلِ  ظهاى هصطف تْتطاؾت زضواضتي

ؿوت زاضٍی تالیواًسُ زضآهپَل هصطف وٌیس ٍ لؿوت تالیواًسُ فطآٍضزُ ضلیك قسُ ٍ ًیع ل

 یا ٍیال ضا زٍض تطیعیس. زضصَضت ٍجَز شضُ یا تغییط ضًگ هحلَل ضا زٍض تطیعیس.
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اًَاع ؾَؾپاًؿیَى آًتی 

تیَتیىی تِ جع وَآهَوؿی 

ٍ  والٍ ٍ اضیتطٍهایؿیي

 آظیتطٍهایؿیي

ضٍظ زض یرچال لاتل ًگْساضی هی  14ضٍظ زض زهای اتاق ٍ تا  7ؾَؾپاًؿیَى آهازُ قسُ تا 

ؾَؾپاًؿیَى آهازُ قسُ ضا اظ ضعَتت ٍ ید ظزگی هحافظت ًواییس. لثل اظ ّط تاض  تاقس.

 هصطف تِ هٌظَض ّوگي قسى ؾَؾپاًؿیَى، قیكِ زاضٍ ضا ذَب تىاى زّیس.

ؾَؾپاًؿیَى وَآهَوؿی 

والٍ ٍ ؾَؾپاًؿیَى 

 اضیتطٍهایؿیي

ضٍظ پایساض هی  7ؾَؾپاًؿیَى آهازُ قسُ تایس حتوا زض یرچال ًگْساضی قَز ٍ یِ هست 

ؾَؾپاًؿیَى آهازُ قسُ ضا اظ ضعَتت ٍ ید ظزگی هحافظت ًواییس. لثل اظ ّط تاض تاقس. 

 هصطف تِ هٌظَض ّوگي قسى ؾَؾپاًؿیَى، قیكِ زاضٍ ضا ذَب تىاى زّیس.

 ؿیَى آظیتطٍهایؿیيؾَؾپاً

ضٍظ پایساض هی  10ؾَؾپاًؿیَى آهازُ قسُ تایس حتوا زض یرچال ًگْساضی قَز ٍ یِ هست 

لثل اظ ّط تاض  تاقس. ؾَؾپاًؿیَى آهازُ قسُ ضا اظ ضعَتت ٍ ید ظزگی هحافظت ًواییس.

 هصطف تِ هٌظَض ّوگي قسى ؾَؾپاًؿیَى، قیكِ زاضٍ ضا ذَب تىاى زّیس.

تِ  ذَضاویاًَاع لغطُ ّای 

 جع ًیؿتاتیي

ضٍظ  30تعس اظ تاظ وطزى زضب قیكِ زاضٍ ٍ لطاض زازى لغطُ چىاى ضٍی آى، زاضٍ تِ هست 

فطاٍضزُ تاظ قسُ ضا زضٍى جعثِ اصلی ًگْساضی ٍ ًَض،  لاتل ًگْساضی ٍ هصطف هی تاقس.

 ضعَتت ٍ ید ظزگی هحافظت ًواییس.

 لغطُ ذَضاوی ًیؿتاتیي

ضٍظ پایساض هی  7س حتوا زض یرچال ًگْساضی قَز ٍ تِ هست ؾَؾپاًؿیَى آهازُ قسُ تای

تاقس. ؾَؾپاًؿیَى آهازُ قسُ ضا اظ ضعَتت ٍ ید ظزگی هحافظت ًواییس. لثل اظ ّط تاض 

 هصطف تِ هٌظَض ّوگي قسى ؾَؾپاًؿیَى، قیكِ زاضٍ ضا ذَب تىاى زّیس.

 اًَاع قطتت ّای ذَضاوی

تعس اظ تاظ وطزى زضب قیكِ تِ قطط ًگْساضی زض قطایظ هٌاؾة ٍ عسم تغییط ذَال 

لاتل ًگْساضی ٍ هصطف هی تاقس.  1-3اضگاًَلپتیه )ضًگ، لَام، تَ، ععن( زاضٍ تِ هست 

 فطاٍضزُ تاظ قسُ ضا زضٍى جعثِ اصلی ًگْساضی ٍ ًَض، ضعَتت ٍ ید ظزگی هحافظت ًواییس.

زض هَضز فطاٍضزُ ّای تِ قىل الگعیط )قطتت ّای حاٍی زضصس اًسن الىل( تا ضعایت 

قطایظ ًگْساضی صحیح ٍ تِ قطط عسم تغییط ٍیػگی ّای اضگاًَلپتیه فطاٍضزُ تا پایاى 

 تاضید اًمضا لاتل ًگْساضی هی تاقس.

 اًَاع لطل ٍ وپؿَل

 ٍاغیٌال( –)ذَضاوی 

ٍ تا پایاى تاضید اًمضای زضج قسُ ضٍی زاضٍ لاتل تِ قطط ًگْساضی زض تلیؿتط اصلی زاض

ًگْساضی هی تاقٌس. تایس تَجِ زاقت وِ هحیظ یرچال ضعَتت تاالتطی ًؿثت تِ هحیظ 

تیطٍى اظ یرچال زٍض اظ ًَض تطٍى زاضز ٍ تْتط اؾت اقىال ذَضاوی زاضٍّا زض هحلی ذٌه 

 هؿتمین ًگْساضی ًواییس.

 اًَاع فطاٍضزُ ّای هَضعی

 لَؾیَى( –پواز  –)وطم 

زاضٍ ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ًواییس. پؽ اظ ّط تاض هصطف زضپَـ تیَب ضا 

هحىن تثٌسیس ٍ ٌّگام تجَیع زاضٍ اظ تواؼ ًَن تیَب تا پَؾت یا ؾغَح زیگط ذَززاضی 

هاُ لاتل ًگْساضی هی تاقٌس.  6ایي فطاٍضزُ ّا تِ قطط ًگْساضی زض زهای هٌاؾة تا ًواییس. 

زض صَضت هكاّسُ تغییط ضًگ ، تَ ٍ لَام فطاٍضزُ ٍ یا جسا قسى فاظ ضٍغٌی اظ هصطف 

 فطاٍضزُ ذَززاضی وٌیس.
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 وطم ّا ٍ پوازّای ٍاغیٌال

ضا  زاضٍ ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ًواییس. پؽ اظ ّط تاض هصطف زضپَـ تیَب

هحىن تثٌسیس ٍ ٌّگام تجَیع زاضٍ اظ تواؼ ًَن تیَب تا پَؾت یا ؾغَح زیگط ذَززاضی 

ضٍظُ عطاحی قسُ اًس. پؽ اظ ایي هست  7ًواییس. ایي فطاٍضزُ ّا تطای هصطف زٍضُ 

تالیواًسُ فطاٍضزُ ضا زٍض تطیعیس. زض صَضت هكاّسُ تغییط ضًگ ، تَ ٍ لَام فطاٍضزُ ٍ یا جسا 

 اظ هصطف فطاٍضزُ ذَززاضی وٌیس.قسى فاظ ضٍغٌی 

اًَاع پوازّای اؾتطیل 

 چكوی

زاضٍ ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ًواییس. پؽ اظ ّط تاض هصطف زضپَـ تیَب ضا 

هحىن تثٌسیس ٍ ٌّگام تجَیع زاضٍ اظ تواؼ ًَن تیَب تا چكن یا ؾغَح زیگط ذَززاضی 

 هی تایؿت تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس. ًواییس. یه هاُ پؽ اظ تاظ قسى زضپَـ تیَب

 اًَاع لغطُ ّای چكوی

 )تِ جع هَاضز اؾتثٌا(

زاضٍ ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق ًگْساضی ًواییس. پؽ اظ ّط تاض هصطف زضپَـ لغطُ 

چىاى ضا هحىن تثٌسیس ٍ ٌّگام تجَیع زاضٍ اظ تواؼ ًَن لغطُ چىاى تا چكن یا ؾغَح 

ه هاُ پؽ اظ تاظ قسى زضب لغطُ هی تایؿت تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض زیگط ذَززاضی ًواییس. ی

 تطیعیس.

 لغطُ چكوی ولطاهفٌیىل

زاضٍی تاظ ًكسُ ضا زض یرچال ٍ پؽ اظ تاظ قسى زضب لغطُ آى ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق 

ًگْساضی ًواییس. پؽ اظ ّط تاض هصطف زضپَـ لغطُ چىاى ضا هحىن تثٌسیس ٍ ٌّگام تجَیع 

ّفتِ پؽ اظ تاظ  3ظ تواؼ ًَن لغطُ چىاى تا چكن یا ؾغَح زیگط ذَززاضی ًواییس. زاضٍ ا

 قسى زضب لغطُ هی تایؿت تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.

 چكوی التاًَپطٍؾتلغطُ 

زاضٍی تاظ ًكسُ ضا زض یرچال ٍ پؽ اظ تاظ قسى زضب لغطُ آى ضا زض زهای وٌتطل قسُ اتاق 

ًگْساضی ًواییس. پؽ اظ ّط تاض هصطف زضپَـ لغطُ چىاى ضا هحىن تثٌسیس ٍ ٌّگام تجَیع 

ّفتِ پؽ اظ تاظ  6زاضٍ اظ تواؼ ًَن لغطُ چىاى تا چكن یا ؾغَح زیگط ذَززاضی ًواییس. 

 تایؿت تالیواًسُ زاضٍ ضا زٍض تطیعیس.قسى زضب لغطُ هی 

 اؾپطی ّای اؾتٌكالی 

 تیٌی( –)زّاًی 

زاضٍ ضا زض زهای وٌتطل قس اتاق ٍ زٍض اظ حطاضت ٍ قعلِ ًگْساضی ًوَزُ ٍ اظ ید ظزگی ًیع 

هحافظت ًواییس. پؽ اظ اٍلیي اؾتفازُ فطاٍضزُ تا ظهاى اتوام هحتَیات زاضٍ لاتل ًگْساضی 

ٌّگام ام قسى زاضٍ همساضی پطٍپیالًت زضٍى ظطف تالی هی هاًس وِ هی تاقس. تعس اظ تو

تىاى زازى ظطف صسای آى قٌیسُ هی قَز. اظ ؾَضاخ ًوَزى ٍ فكطزُ ؾاذتي ظطف 

 اؾپطی حتی تعس اظ اتوام زاضٍ ذَززاضی ًواییس.
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 تْیِ وٌٌسُ/ تْیِ وٌٌس گاى

 دکتش سویشا هشْذی

 (فٌی داسٍخبًِ)هسئَل 

 هحوذ تقی جَدکی

 )سَپشٍایضس کٌتشل عفًَت(

 هحسي غٌجی

 ایوٌی ثیوبس()کبسرٌبس ّوبٌّ  کٌٌذُ 

 اتالغ وٌٌسُ تصَیة وٌٌسُ تأییس وٌٌسُ

 دکتش سویشا هشْذی

 )هسئَل فٌی داسٍخبًِ(
 اعضبی کویتِ داسٍ ٍ دسهبى ثیوبسستبى

 دکتش سیذ هحوذ جوبلیبى 
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