
 بسمه تعالی 

 داروی اوسلتامی ویر فرم تدوین راهنمای تجویز

 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

 صالحیت جهت تجویز

 شرط تجویز
 توصیه ها دوز و تواتر درمانی مصرف دارو

 اندیکاسیون

اوسلتامی 

 ویر

 بستری

 

بستری 

 موقت

 

 سرپایی

)براساس 

 توصیه(

 

 

 فوق تخصص ریه -

 متخصص عفونی -

 متخصص داخلی -

 متخصص اطفال -

تخصصصصص طصص      - م

اورژانس و پزشصصصص    

در در           ت می مسصصص مو ع

تا      مارسصصص اورژانس بی

صصصصرفاج م اه به ت ویز    

دارو در   STATدوه 

بیمصصارا  بسصصصتری یصصا      

می        موقصصت  تری  بسصصص

 باشند.

هنا  باردار مشصصکو* ) )در صصصورتی شه تشصصخیص    .1

به        یا قطبی بود  ابته  باشصصصد(  بالینی دیگری مطرح ن

 آنفلوآنزا   

 65و باالی سال  2سال و ترجیحا هیر  5شودشا  هیر  .2

مشکو* ) )در صورتیکه تشخیص بالینی دیگری سال 

به آنفلوآنزا )در        یا قطبی بود  ابته  باشصصصد(  مطرح ن

 صورت ضبف سیستم ایمنی اه قبیل آسم، دیابت  ...(

ا مزمن مشصصکو* ) یبیمارا  دارای بیماری همینه ای  .3

)در صورتیکه تشخیص بالینی دیگری مطرح نباشد( یا    

 قطبی بود  ابته به آنفلوآنزا  

 **بیمارا  مشصصکو* به بیماری تنفسصصی شصصدید  اد   .4

شخیص بالینی         صورتیکه ت ستا  )در  ستری در بیمار ب

 دیگری مطرح نباشد( یا قطبی بود  ابته به آنفلوآنزا  

درمانی به بیمارا   ارائه شنندگا  خدمات بهداشصصصتی    .5

مبته به آنفلوانزا )در صورت ضبف سیستم ایمنی( شه     

ستفاده نکرده      س  ا سایل  فاظت فردی را بطور منا و

 اند ) س  نظر فوشال علمی برنامه(

افراد در مبرض تماس با بیمارا  مبته به آنفلوانزای   .6

پرندگا  یا شانو  آنفلوانزای پرندگا  در صصصورتی شه 

ی  فاظت فردی را بدرسصصصتی رعایت       اقدامات ا تیاط   

 نکرده اند ) س  نظر فوشال علمی برنامه(

 دوز درمانی:

 میلیگرم )ی  شپسول( دوبار در روه 75بزرگسال:   -

 شودشا  باالی یکسال:  -

 12 هر  میلیگرم      30 شیلوگرم یصصا شمتر:        15بصصا وه  

 ساعت

 ساعت 12هر میلیگرم  45 شیلوگرم: 23تا  15با وه  

  ساعت 12هر میلیگرم  60 شیلوگرم: 40تا  24با وه  

 12هر میلیگرم  75 شیلوگرم: 40با وه  بیشصصصتر اه   

 ساعت

 ساعت 12هر میلیگرم  6ماه:  3شودشا  هیر   -

 ساعت 12هر میلیگرم  10ماه:  5تا  3شودشا    -

 ساعت 12هر میلیگرم  12.5ماه:  11تا  6شودشا    -

به        - ما   تامی ویر جهت در داروی اوسصصصل

 7جهت پیشصصصگیری به مدت روه و  5مدت 

 روه مورد استفاده قرار می گیرد.

دارو به  رارت  سصصصاس بوده و باید در      -

سصصصانتیگراد نگهداری  درجه   30دمای هیر  

 شود.

ستفاده        - سیو  ا سپان سو جهت شودشا  اه 

شصصود و در صصصورتیکه سصصوسصصپانسصصیو  در   

دسصصصترس نباشصصصد می توا  به روا هیر اه 

 نمود:شپسول اوسلتامی ویر آ  را تهیه 

 – 38میلیگرمی را در  75محتوی شپسصصول 

سی سی آب  ل نموده و اه آ  استفاده  75

مدت   عت در   24نمود. این محلول ب سصصصصا

 38یخچال قابل نگهداری می باشد. اگر در  

سصصی سصصی آب محلول تهیه گردد  هر سصصی 

سصصصی  75میلیگرم و اگر در  2سصصصی مبادل 

سصصی آب محلول تهیه گردد  هر سصصی سصصی 

 میلیگرم می باشد. 1مبادل 

 فوشال پوینتدر موارد سصصصرپایی با تائید  -

با گروه پر خطر        بار  تا  در ارت شصصصهرسصصص

 )ت ویز و درما ( امکا  پذیر است

 دوز پیشگیری:

 میلیگرم )ی  شپسول( یکبار در روه 75بزرگسال:   -

 شودشا  باالی یکسال:  -

 میلیگرم روهانه  30 شیلوگرم یا شمتر: 15با وه  

 میلیگرم روهانه   45 شیلوگرم: 23تا  15با وه  

 میلیگرم روهانه   60 شیلوگرم: 40تا  24وه  با 

 میلیگرم روهانه   75 شیلوگرم: 40با وه  بیشتر اه 

 پیشنهاد نمی شودماه:  3شودشا  هیر   -

 میلیگرم روهانه  20ماه:  5تا  3شودشا    -

 میلیگرم روهانه  25ماه:  11تا  6شودشا   



 

  

درجه سانتی گراد )هیر هبانی( و سرفه یا گلودرد به همراه چند عهمت اه عهئم هیر در صورتیکه  38شروع ناگهانی ت  بیشتر اه  تبریف مورد بالینی مشکو* آنفلوآنزا : هر فرد با )

 . تشخیص دیگری مطرح نباشد مشکو* به آنفلوآنزا  است

 خستگی، لره، ضبف، درد عضهنی، قرمزی مخاطات، تماس با فرد مشکو* یا قطبی آنفلوآنزا   :عهئم

 

 )) تبریف پنومونی شدید 

 : بیماری شه پنومونی داشته و یکی اه عهئم هیر را دارد پنومونی شدید شناخته می شود:در بالغین

، درگیری دو طرفه یا مولتی بار در رادیوگرافی قفسه صدری، افزایش ، نیاه به ونتیهتور مکانیکال250شمتر اه  FIO2Pao /2با ر در دقیده در هنگام پذیرا، میزا   30تنفس بیش اه 

 4میلی متر جیوه، نیاه به واهو پروسور بیشتر اه  60میلی متر جیوه، فشار دیاستولی  شمتر اه  90ساعت اولیه، فشار سیستولی  شمتر اه  48در  %50انداره فیلتراسیو  ریوی بیش اه 

 نارسایی  اد شلیهساعت، 

 : بیماری شه پنومونی داشته و یکی اه عهئم هیر را دارد پنومونی شدید شناخته می شود:لدر اطفا

ماه تا  3بار در دقیده، در نوهادا   205تا  85ماهگی :  3، ضربا  قل  خارج اه محدوده نرمال )در نوهادا  تاهه متولد شده تا درجه سانتی گراد 39یا بیشتر اه  35درجه  رارت شمتر اه 

ماه : بیشتر یا مساوی  2میلی متر جیوه، تبداد تنفس )در شمتر اه  70بار در دقیده(، فشار سیستولی  شمتر اه  100تا  60سال:  10سال تا  2بار در دقیده، در شودشا   140تا  60: سال 2

(، بی بار در دقیده 30سال : بیشتر یا مساوی  5بار در دقیده ، در بیشتر اه  40یا مساوی  سال : بیشتر 5ماه تا  12، در بار در دقیده 50ماه : بیشتر یا مساوی  12تا  2بار در دقیده، در  60

 قراری و گی ی

 

 

 منابع:

  راهنمای مراقبت و شنترل بیماری آنفلوانزا، مرشز مدیریت بیماریهای واگیر مباونت بهداشت وهارت بهداشت درما  و آموها پزشکی -

 جهانگیر، مرشز مدیریت بیماریهای واگیر مباونت بهداشت وهارت بهداشت درما  و آموها پزشکی درما  آنفلوانزای -


