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یکی اس هْن تزیي ٍ ضبیغ تدَیض داسٍ 
. تزیي فؼبلیت ّبی پزستبری است 

خَد ٍقت %  40ثِ طَر هتَسط پزستبراى 
هی داسٍ دادى را در ثیوبرستبى صزف 

.کٌٌذ 



داسٍ  
یَى غیش آلی•
هَلکَل آلی غیش پپتیذی•
پپتیذ کَچک•
پشٍتئیي•
لیپیذ•
اػیذّبی ًَکلئیک•
کشثَّیذسات•



هتغیش: اًذاصُ ٍ ٍصى هَلکَلی داسٍ•

:پیًَذّبی داسٍ ثب گیشًذُ اؽ•

پیًَذ قَی ٍ ثشگـت ًبپزیش: کٍَاالًغ

پیًَذّبی ّیذسٍطًی:  الکتشٍاػتبتیک

ضؼیف ٍ ثشگـت پزیش: ٍاًذسٍالغ ّیذسٍفَثیک



  ثِ سػیذى ثشای داسٍ :ثذى دس داسٍّب خبثدبیی

.کٌذ حشکت اثش هحل تب ٍسٍد هحل اص ثبیذ خَد اثش هحل

  داسٍ ًفَر
آة دس اًتـبس1)

چشثی دس اًتـبس2)

 (گلیکَپشٍتئیٌی حبهل) ٍیظُ ّبی حبهل تَػظ اًتقبل3)

پیٌَػیتَص ٍ اًذٍػیتَص4)



فشاّن صیؼتی داسٍ
اس درصذی

  دارٍ تجَیشی دٍس

.رسذ هی سیستویک خَى گزدش ثِ کِ



(FPM)پذیذُ هتبثَلیؼن اٍلیِ 

هقذاس صیبدی اص داسٍ قجل اص سػیذى ثِ خشیبى  •
خَى ػیؼتویک، دس دیَاسُ سٍدُ ٍ کجذ  

هیـَد هتبثَلیضُ

:کِ هَخت کبّؾ فشاّن صیؼتی داسٍ هی ؿَد
ثشای هثبل ،فشاّن صیؼتی خَساکی پشٍپشاًَلَل  

اػت ٍلی تضسیقی آى تقشیجب صفش اػت% 25



ساُ ّبی تدَیض داسٍ
خَساکی•
ٍسیذی•
ػضالًی•
اػتٌـبقی•
خلذی•
صیش خلذی•
سکتبل•
ٍاطیٌبل•
هَضؼی•



ػَاهل هَثش دس تَصیغ داسٍ
 َ(ساثغِ هؼتقین ثب ٍسٍد ثیـتش داسٍ داسد)اًذاصُ ػض

 (افضایؾ ثشداؿت داسٍ اص ثبفت)خشیبى خَى

 ( هغض، کلیِ ٍ اػضبی احـبیی)ثبفت ّبیی ثب خشیبى خَى ثبالتش

 (چشثی ٍ اػتخَاى)ثبفت ّبیی ثب خشیبى خَى کوتش

 ٍ(ساثغِ هؼتقین ثب ٍسٍد داسٍ)قبثلیت اًحالل ثبالتش داس

 افضایؾ غلظت داسٍ)اتصبل داسٍ ثِ هَلکَل ّبی ثضسگ دسخَى یب ثبفت

( دس آى ثخؾ



دفغ داسٍ 

  ٍ ِساُ ّبی هْن دفغ داسٍ اص ثذى کجذ، کلی

سٍدُ ّب  

 داسٍّبی هتبثَلیضُ ؿذُ دس کجذ هحلَل دس

آة هی ؿًَذ ٍ اص ساُ کلیِ آػبى دفغ هی  

گشدًذ  



صهبى ؿشٍع اثش•
گشدد اثش داسٍ ظبّش صهبًی کِ عَل هی کـذ تب 

عَل اثش•
ت صهبى اثش داسٍ ٍاثؼتِ ثِ غلظتی اص داسٍ اػت کِ هذ

اػتپبػخ ّبی دسهبًی کبفی ثشای سػیذى ثِ 



پیک اثش•
اٍج اثش داسٍ هی ثبؿذ  

تشاف اثش•
حذاقل اثش داسٍ هی ثبؿذ

اّویت پیک ٍ تشاف•

دس تؼذادی اص داسٍّب ًظیش آهیٌَگلیکَصیذّب هثل دیگَکؼیي حبئض اّویت اػت

دس پیک ثبال احتوبل ػویت ثبال خَاّذ ثَد

دس تشاف پبییي احتوبل اثش دسهبًی کبّؾ هی یبثذ  



فبسهبکَدیٌبهیک
گیشًذُ•

ثخـی اص ػیؼتن صًذُ کِ داسٍ ثب آى ٍاسد ٍاکٌؾ هی گشدد تب تغییشی دس ػولکشد 

ػیؼتن ایدبد کٌذ

آگًَیؼت•
ًوبیذ داسٍیی کِ ثذًجبل اتصبل ثِ گیشًذُ آى سا فؼبل

آًتبگًَیؼت•
داسٍیی کِ ثِ گیشًذُ هتصل هی گشدد ٍلی آى سا ًوی تَاًذ فؼبل کٌذ 



ًیوِ ػوش•
%  50هذت صهبًی کِ عَل کـیذُ تب داسٍ ثِ 

اًذاصُ قجلی خَد ثشػذ

کلیشاًغ•
ًؼجت هیضاى دفغ داسٍ ثِ غلظت آى دس خَى  





هقدهات  
هایع درهانی

در هحاسبات دارویی



: روش های مایع درمانی

انفوزیوى هداوم Continuous infusion   دراز هدت

انفوزیوى هتناوبIntermittent infusion  کوتاه هدت

 انفوزیوى هستقینinfusion Direct یکباره

 انفوزیوى شلیکIV Push-   بولوسBolus

18



ساّْبی افضایؾ ػشػت خشیبى ػشم

استفبدُ اس ٍریذّبی درضت

استفبدُ اس کبتتز کَتبُ ثب قطز سیبد

استفبدُ اس ست ّبی کَتبُ ٍ هبکزٍست

استفبدُ اس هبیؼبت گزم ثب پوپ فطبری



:هحلول های هایع درهانی

هحلَلْبی ّیپَتًَیک) الف

ٍ آة  %  2.5ػشم دکؼتشٍص : اػت هثبل کوتش اص خَى غلظت اػوضی آًْب 

هقغش خبلص ٍ ػشم ًین ًشهبل

هحلَلْبی ایضٍتًَیک) ة

، ػشم  % 5اػت هثبل دکؼتشٍص هؼبدل خَى غلظت اػوضی آًْب تقشیجب       

سیٌگش ٍ قٌذی ًوکی ٍ ًوکی

هحلَلْبی ّیپشتًَیک) ج

%20آلجَهیي ٍ هبًیتَل : هثبل . ثبالتشاص خَى اػتغلظت اػوضی آًْب            
20



تاثیر شیفت مایع در محلولهای ایزوتونیک

Isotonic



تاثیر شیفت مایع در محلولهای هیپوتونیک

Hypotonic



تاثیر شیفت مایع در محلولهای هیپرتونیک

Hypertonic



24

کشیؼتبلَئیذ

 کلَئیذ

 لیپیذ

 خَى ٍ فشآٍسدُ ّبی خًَی

اًَاع هحلَل ّبی ٍسیذی تضسیقی



25

 ٍجَد  ّیپَتًَیکٍ  ّیپزتًَیک،  ایشٍتًَیکثِ سِ ضکل

.دارًذ 

جبیگشیٌی هبیغ ٍ ججزاى کوجَد ًبهحسَس هبیغ

 فبقذ هَلکَل ّبی ثشرگ ّوچَى پزٍتئیي ّب

اس رگ ّب خبرج ضذُ ٍ ٍارد ثبفت ّب ٍ سلَل هیطًَذ

کشیؼتبلَئیذّب
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هحلَل ّبی ایضٍتًَیک( 1

 هحلَل سذین کلزیذ

 دکستزٍس" 5هحلَل

هحلَل ریٌگز الکتبت

هحلَل ّبی ّیپَتًَیک( 2

 سذین کلزایذ  ًین ًزهبل

 0/33سذین کلزایذ هحلَل

هحلَل ّبی ّیپشتًَیک( 3

 درصذ 50ٍ  20هحلَل دکستزٍس

 سذین کلزایذ" 5هحلَل

خَى کبهل

  تغذیِ کبهل ػزٍقیTPN

کریستالوئیدها
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 هحلولها هوواره هیپرتونیک هستند

 هبًٌذ دکؼتشاى ٍ آلجَهیي

   افضایؾ فـبس اًکَتیک پالػوب

 اًتقبل آة اص فضبی خبسج ػشٍقی ثِ داخل سگ ّب

افضایؾ حدن داخل ػشٍقی

کلَئیذ ّب



اًَاع سزهْب

ریٌگز الکتبت -7آهیٌَ اسیذّب                          -1

ریٌگز -8دکستزاى                                -2

کلزٍسذین -9کزثَّیذرات ّب                    -3

#ّوبکسل$صالتیي تؼذیل یبفتِ -10دکستزٍس                              -4

ایٌتزا لیپیذ   -5

هبًیتَل -6
28





یکی اس هْن تزیي ٍ ضبیغ تدَیض داسٍ 
. تزیي فؼبلیت ّبی پزستبری است 

خَد ٍقت %  40ثِ طَر هتَسط پزستبراى 
هی داسٍ دادى را در ثیوبرستبى صزف 

.کٌٌذ 



 ِ28تب  19هطبلؼبت در کطَر ّبی ارٍپبیی ًطبى دادُ است ک 
  .قزار هی گیزًذ اؿتجبّبت داسٍییثیوبراى ثستزی تحت  دسصذ

  اؿتجبُ دس اًدبم هحبػجبتثِ دلیل یک ؿـن اؿتجبّبت داسٍیی
. هی ثبضذ      

 است یک هـکل ثیي الوللی اضتجبُ در اًجبم هحبسجبت دارٍیی  .



Types of Medication 

Error

Wrong 

dose

Wrong 
formulation

Wrong label

Wrong storage

Wrong/omitted 
label

Omitted dose

Wrong drug

Wrong patient

Wrong route

Patient allergic to 
treatment

Contraindicated

Wrong passed 
expiry date



گبًِ تدَیض داسٍ 8اصَل 
دارٍی صحیح1.
دٍس صحیح2.
سهبى صحیح3.
راُ هصزف صحیح4.
ثیوبر صحیح5.
ثجت صحیح 6.
تجَیش صحیح7.
پبسخ هٌبست ثیوبر ثِ دار8ٍ.



هْبستْبی هَسد ًیبص ثشای هحبػجبت 
دقیق ٍ ایوي دٍص داسٍیی

درک ٍ فْن هسئلِ هَجَد

ٍهحبسجِ دقیق ػذدی دار

طزاحی رٍش هحبسجِ ای دقیق



ػیؼتن ّبی اًذاصُ گیشی 

:ػیؼتن ّبی سایح دس تدَیض داسٍ ػجبستٌذ اص 

ػغبسی 1)

خبًگی2)

هتشیک3)

دس توبهی هحبػجبت داسٍیی پشػتبس ثبیذ ثب اًَاع ٍاحذّبی اًذاصُ  
. گیشی ٍ تجذیل کشدى آًْب  آؿٌبیی کبهل داؿتِ ثبؿذ 



تجذیل اًذاصُ ّب دس ػیؼتن هتشیک
Kilograms (Kg)

Grams (gr)

Milligrams (mg)

Micrograms (micg)

Nanograms

Litre (L)

Millilitre (ML)

1000 1000



هحبػجِ تٌظین قغشات ػشم 

حذف دٍ رقن حجن دستَر دادُ ضذُ  
ضزثذر

تقسین ثز سبػت دستَر دادُ ضذُ 24



ػبػت  24هیلی لیتش ػشم دس هذت  3000

قغشُ دس دقیقِ 30;   1ضشثذس  30

:مثال



ػبػت   12هیلی لیتش ػشم دس هذت  2000

قغشُ دس دقیقِ 40;   2ضشثذس  20

:مثال



ػبػت   8هیلی لیتش ػشم دس هذت  1500

قغشُ دس دقیقِ 45;    3ضشثذس   15

:مثال



ػبػت   6هیلی لیتش ػشم دس هذت  1200

قغشُ دس دقیقِ 48;    4ضشثذس  12

:مثال



ػبػت   4هیلی لیتش ػشم دس هذت  1000

قغشُ دس دقیقِ 60;   6ضشثذس  10

:مثال



Bolus injection



IV infusion



آًْب ثبیذ   کبهلٍ  دقیقاًجبم  ػالٍُ ثش پزستبراى ثِ ّویي دلیل 

:ثذاًٌذ

چِ هَقغ ًیبص اػت 1.

چشا ًیبص اػت2.

چگًَِ ایي دسیپْب آهبدُ ؿًَذ3.

هحبػجِ تؼذاد قغشات دس دقیقِ هیکشٍػت4.

هحبػجِ ػی ػی دس ػبػت ػشًگ پوپ اًفَصیَى5.

ًیبص اػت چِ هالحظبت ٍ تَخْبت پشػتبسی6.

ثشای ثیوبساى خَد  ثخـْبی ٍیظُ کِ پشػتبساى اقذاهبت ؿبیغیکی اص 

.  داسٍیی هی ثبؿذ اًفَصیًَی  ٍ دسیپْبیاًدبم هی دٌّذ ، پشٍتکل ّب



اّویت هحبػجبت کلیٌیکی داسٍّب

 دس هَقؼیت ّبی ثحشاًیثخؾ ٍیظُ اخبصُ تدَیض ٍ اػتفبدُ داسٍّب تَػظ پشػتبس

(ثَلَع ، اًفَصیَى)  آهپَلْباػتفبدُ اص  ْبیتٌَع سٍؿ

 (، آدسًبلیي  دٍپبهیي) اثش گزاسی ثؼضی اص داسٍّب ثب دٍصّبی خیلی کن

   (لَفذ، آدسًبلیي)اختالف کن ثیي حذاقل ٍ حذاکثش دٍص ّب دسهبًی داسٍّب

 ٍ(دٍپبهیي) تغییش دس هکبًیؼن تبثیش داسٍّب ثب کوتشیي تغییش دس دٍص داس

هقذاس داسٍ دس آهپَل ّب ٍ ٍیبلْب ثیي دٍصاختالف صیبد ٍ (TNG)



انواع دستور های انفوزیونی

 ِهیکشٍگشم دس دقیق(TNG 10mic/min)

 ِهیکشٍگشم پش کیلَگشم دس دقیق(Dopamine 5mic/kg/min) 

 هیلی گشم دس ػبػت( Lasix 10mg/h )

 گشم دس ػبػت( Magnesium 1g/h)

 ٍاحذ دس ػبػت( Heparin 1000IU/h, Insulin 2IU/h)



داسٍّبی تضسیقی 

 آهپَل

 ٍیبل

 ُػشًگ آهبد



هحبػجِ قغشات هیکشٍػت



ّش گبُ الصم ثبؿذ ثشای اخشای یک داسٍ دسهبًی ، 
ثصَست اًفَصیَى ثب هیکشٍػت ، داسٍیی سا ثِ ثیوبسی 
ثذّیذ ،ثبیذ عجق فشهَل صیش هحبػجِ قغشات سا اًدبم 

:دّیذ 



:هثبل

ثشای  5micg/kg/minػشم دٍپبهیي ثب دػتَس 
:ٍصى داسد  80kgثیوبسی کِ 





!!!!!!لطفا دقت كنيد  



 ّشگبُ
ّش داسٍیی 

ثب ّش هیضاًی  
ؿَدسیختِ  هیکشٍػتػی ػی  100دس 

حبٍیقغشُ آى  6
ّوبى هقذاس داسٍػت کِ سیختِ ؿذُ 

یک ٍاحذ کَچکتشثب 

SRF



:یؼٌی اگش ؿوب 

 TNG 10 mg  ػی ػی هیکشٍػت حل کشدیذ ،   100دس

..داسد TNG 10 micgقغشُ آى  6   



:یؼٌی اگش ؿوب 

200 mg  ػی ػی هیکشٍػت حل کشدیذ،   100دٍپبهیي دس

.هیکشٍگشم دٍپبهیي داسد  micg200قغشُ آى  6   

Dopamine 200mg



:یؼٌی اگش ؿوب 

500 mg  ػی ػی هیکشٍػت حل کشدیذ ،   100دس لیذٍکبییي

داسدلیذٍکبییي هیکشٍگشم  micg 500 قغشُ آى 6



نام سرم دارویی طرز تهیه سرم دارویی مقدار دارو در

قطره میکروست 6 

TNG 10mg/100cc 10micg

Dopamine 200mg/100cc 200micg

Dobutamin 250mg/100cc 250miccg

Amiodaron 150mg/100cc 150micg

Adrenalin 1mg/100cc 1micg

Lidocain 400mg/100cc 400micg

Isopreltrenol 2mg/100cc 2micg

SRFچند مثال در مورد نحوه محاسبه با فرمول سریع 



:  1توزیي ضوبرُ 
هیکزٍگزم در دقیقِ 10ثب دٍس TNGدریپ 



:  1جَاة توزیي ضوبرُ 

سی سی هیکزٍست حل ٍ دریپ  100در  TNGهیلیگزهی  10هگز ضوب یک آهپَل 

 TNGثب یک ٍاحذ کَچکتز اس خَد آهپَل  10را آهبدُ ًوی کٌیذ، حبال ّویي ػذد 

داریذ  TNGقطزُ هیکزٍست 6یؼٌی هیکزٍگزم در 

#دارد TNGهیکزٍگزم  10قطزُ ضوب  6یؼٌی $ 

!!!!هؼوب حل ضذ

!!هیکزٍگزم در دقیقِ  10  --------دستَر چقذر ثَد؟؟؟ 

قطزُ در دقیقِ 6  -----پس تؼذاد قطزات هیکزٍست در دقیقِ ّن هیطِ 



:  1توزیي ضوبرُ 
هیکزٍگزم پز کیلَگزم در دقیقِ 5ثب دٍس  Dopamineدریپ 

کیلَگزم 80ٍسى ثیوبر 



:  2جَاة توزیي ضوبرُ 

سی سی هیکزٍست حل ٍ  100در  Dopamineهیلیگزهی 200هگز ضوب یک آهپَل 

ثب یک ٍاحذ کَچکتز اس خَد آهپَل 200دریپ را آهبدُ ًوی کٌیذ ، حبال ّویي ػذد 

  Dopamine  قطزُ هیکزٍست  6یؼٌی هیکزٍگزم درDopamine  داریذ

#داریذ Dopamineهیکزٍگزم  200قطزُ هیکزٍست  6یؼٌی ضوب در $ 

!هیکزٍگزم پز کیلَگزم در دقیق5ِ  ----دستَر چقذر ثَد؟؟؟ 

هیکزٍگزم در 400ثکٌیذ کِ هیطِ # ٍسى ثیوبر $ 80ضزثذر 5یؼٌی ضوب ثبیذ قجلص 

!! هؼوب حل ضذ -----دقیقِ 

تب  400داریذ ، حبال کِ  Dopamineهیکزٍگزم  200قطزُ  6ٍقتی ضوب در 

قطزُ در دقیقِ 12جَاة هیطِ   ----را دٍثزاثز کٌیذ  6هیخَاّیذ ، 



:  3توزیي ضوبرُ 
هیلی گزم در دقیقِ 2ثب دٍس  Lidocaineدریپ 



:  3جَاة توزیي ضوبرُ 
سی سی هیکزٍست حل ٍ دریپ را 100در سا  Lidocaineهیلیگزم  500هگز ضوب  

اس # یؼٌی هیکزٍگزم $ثب یک ٍاحذ کَچکتز 500آهبدُ ًوی کٌیذ، حبال ّویي ػذد  

.داریذ  Lidocaineقطزُ هیکزٍست 6، در  Lidocaineخَد آهپَل 

هگز ّز ! ، حبالیِ ًکتِ # دارد Lidocaineهیکزٍگزم  500قطزُ ضوب  6یؼٌی $ 

هیکزٍگزم هب هیطَد ًین هیلیگزم 500پس –ّشار هیکزٍگزم، یک هیلیگزم ًیست 

دارد Lidocaineقطزُ ضوب ًین هیلیگزم  6پس یؼٌی 

!!هؼوب حل ضذ

قطزُ ضوب ًین هیلیگزم 6ٍقتی!! هیلی گزم در دقیقِ  2  --دستَر چقذر ثَد؟؟؟ 

  Lidocaine  ِثزاثز هیطِ  4هیلیگزم هیخَاّین  2دارد حبال ک

قطزُ در دقیقِ 24  ---پس تؼذاد قطزات هیکزٍست در دقیقِ ّن هیطِ 



: 4توزیي ضوبرُ 
دقیقِهیلی گزم در  2دٍس ثب  Labetalolدریپ 



:  4جَاة توزیي ضوبرُ 
سی سی هیکزٍست حل ٍ دریپ را 100در سا  Labetalolهیلیگزم  500هگز ضوب  

اس # یؼٌی هیکزٍگزم $ثب یک ٍاحذ کَچکتز 500آهبدُ ًوی کٌیذ، حبال ّویي ػذد  

.داریذ  Labetalolقطزُ هیکزٍست 6در ،  Labetalolخَد آهپَل 

هگز ّز ! ، حبالیِ ًکتِ # دارد Labetalolهیکزٍگزم  500قطزُ ضوب  6یؼٌی $ 

هیکزٍگزم هب هیطَد ًین هیلیگزم 500پس –ّشار هیکزٍگزم، یک هیلیگزم ًیست 

دارد Labetalolقطزُ ضوب ًین هیلیگزم  6پس یؼٌی 

!!هؼوب حل ضذ

قطزُ ضوب ًین هیلیگزم 6ٍقتی!! هیلی گزم در دقیقِ  2  --دستَر چقذر ثَد؟؟؟ 

  Labetalol  ثزاثز هیطِ  4هیلیگزم هیخَاّین  2حبال کِ دارد

قطزُ در دقیقِ 24  ---پس تؼذاد قطزات هیکزٍست در دقیقِ ّن هیطِ 



پوپ اًفَصیَىػشًگهحبػجِ ػی ػی دس ػبػت 



پوپ اًفَصیَىػشًگ

ػی ػی دس ػبػت; دسیپ دس دقیقِ 

:ؿشط  2ثِ 
ػی ػی ثبؿذ 100حدن ػشم دس ّش دٍ عشف هؼبدلِ 1)
.ػت هب هیکشٍػت ثبؿذ2)



حبال ثزای هحبسجِ هیشاى سی سی در سبػت 

:ّز دارٍ در سزًگ پوپ اًفَسیَى 

:کبفی است ضؼز سیز را حفظ کٌیذ

هیکزٍستی فکز کي          تَی سزًگ ًصف کي



:  1توزیي ضوبرُ 
هیکزٍگزم در دقیقِ 10ثب دٍس TNGدریپ 

ثب هیکزٍست



:  1جَاة توزیي ضوبرُ 

سی سی هیکزٍست حل ٍ دریپ  100در  TNGهیلیگزهی  10هگز ضوب یک آهپَل 

 TNGثب یک ٍاحذ کَچکتز اس خَد آهپَل  10را آهبدُ ًوی کٌیذ، حبال ّویي ػذد 

داریذ  TNGقطزُ هیکزٍست 6یؼٌی هیکزٍگزم در 

#دارد TNGهیکزٍگزم  10قطزُ ضوب  6یؼٌی $ 

!!!!هؼوب حل ضذ

!!هیکزٍگزم در دقیقِ  10  --------دستَر چقذر ثَد؟؟؟ 

قطزُ در دقیقِ 6  -----پس تؼذاد قطزات هیکزٍست در دقیقِ ّن هیطِ 

تَ سزًگ پوپ اًفَسیَى هیطِ ًصفص 
سی سی در سبػت 3یؼٌی 



:  1توزیي ضوبرُ 
هیکزٍگزم پز کیلَگزم در دقیقِ 5ثب دٍس  Dopamineدریپ 

کیلَگزم 80ٍسى ثیوبر # ثب هیکزٍست $



:  2جَاة توزیي ضوبرُ 
سی سی هیکزٍست حل ٍ  100در  Dopamineهیلیگزهی 200هگز ضوب یک آهپَل 

ثب یک ٍاحذ کَچکتز اس خَد آهپَل 200دریپ را آهبدُ ًوی کٌیذ ، حبال ّویي ػذد 

  Dopamine  قطزُ هیکزٍست  6یؼٌی هیکزٍگزم درDopamine  داریذ

#داریذ Dopamineهیکزٍگزم  200قطزُ هیکزٍست  6یؼٌی ضوب در $ 

!هیکزٍگزم پز کیلَگزم در دقیق5ِ  ----دستَر چقذر ثَد؟؟؟ 

هیکزٍگزم در 400ثکٌیذ کِ هیطِ # ٍسى ثیوبر $ 80ضزثذر 5یؼٌی ضوب ثبیذ قجلص 

!! هؼوب حل ضذ -----دقیقِ 

تب  400داریذ ، حبال کِ  Dopamineهیکزٍگزم  200قطزُ  6ٍقتی ضوب در 

قطزُ در دقیقِ 12جَاة هیطِ   ----را دٍثزاثز کٌیذ  6هیخَاّیذ ، 

تَ سزًگ پوپ اًفَسیَى هیطِ ًصفص 
سی سی در سبػت 6یؼٌی 



:  3توزیي ضوبرُ 
هیلی گزم در دقیقِ 2ثب دٍس  Lidocaineدریپ 

ثب هیکزٍست



:  3جَاة توزیي ضوبرُ 
سی سی هیکزٍست حل ٍ دریپ را 100در سا  Lidocaineهیلیگزم  500هگز ضوب  

اس # یؼٌی هیکزٍگزم $ثب یک ٍاحذ کَچکتز 500آهبدُ ًوی کٌیذ، حبال ّویي ػذد  

.داریذ  Lidocaineقطزُ هیکزٍست 6، در  Lidocaineخَد آهپَل 

هگز ّز ! ، حبالیِ ًکتِ # دارد Lidocaineهیکزٍگزم  500قطزُ ضوب  6یؼٌی $ 

هیکزٍگزم هب هیطَد ًین هیلیگزم 500پس –ّشار هیکزٍگزم، یک هیلیگزم ًیست 

دارد Lidocaineقطزُ ضوب ًین هیلیگزم  6پس یؼٌی 

!!هؼوب حل ضذ

قطزُ ضوب ًین هیلیگزم 6ٍقتی!! هیلی گزم در دقیقِ  2  --دستَر چقذر ثَد؟؟؟ 

  Lidocaine  ِثزاثز هیطِ  4هیلیگزم هیخَاّین  2دارد حبال ک

قطزُ در دقیقِ 24  ---پس تؼذاد قطزات هیکزٍست در دقیقِ ّن هیطِ 

تَ سزًگ پوپ اًفَسیَى هیطِ ًصفص 
سی سی در سبػت12یؼٌی 



یبدت ًزٍد

هیکزٍستی فکز کي          تَی سزًگ ًصف کي



با توجه به اينكه تعذاد سيادي اس داروها و سزم ها هقذار 
نوشته شذه )%( داروي هوجود در ظزوف آنها به صورت درصذ 

، سولفات  كلسين ، ليذوكائين ، گلوكش هيپز تونيك) است 
پزستار بزاي رسانذن هقذار داروي دستور داده شذه (  هنيشيوم

.بايذ بتوانذ آن هقذار را هحاسبه و اس ظزف فوق بزداشت كنذ

حبػجِ ٍ تجذیل دسصذّبی داسٍیی ثِ گشمه

گشم دس ػی ػی% ; دسصذ 



هز گاه غلظت دارويي با درصذ هشخص شذه باشذ ، فقط با حذف عالهت  

و گذاشتن رقن صفز جلوي عذد آن دارو ، يك سي سي آن  ) % ( درصذ 

:، هثال دارو حاوي اين عذد بذست آهذه به واحذ هيلي گزم هي باشذ

1% يعني  :
.میلي گرم دارو دارد 10یك سي سي آن 

2% یعني :

.میلي گرم دارو دارد 20 یك سي سي آن

20% یعني :

.میلي گرم دارو دارد 200 یك سي سي آن

50% یعني :

.میلي گرم دارو دارد 500 یك سي سي آن



آى را " 1هیلیگزم لیذٍکبییي هیخَاّین ٍ آهپَلْبی   100
دارین ، چٌذ سی سی اس ایي آهپَل ًیبس دارین؟



آى را " 1هیلیگزم لیذٍکبییي هیخَاّین ٍ آهپَلْبی   100
دارین ، چٌذ سی سی اس ایي آهپَل ًیبس دارین؟

را خَاّیذ داضت ، 1ضوب ثب ثزداضتي ػالهت درصذ ایي دارٍ ، فقط ػذد  

کِ ٍقتی ػذد صفز را جلَی آى ثگذاریذ

هیلیگزم لیذٍکبییي دارد، 10هتَجِ هی ضَیذ یک سی سی ایي دارٍ 

!!هؼوب حل ضذ

هیلیگزم هیخَاّیذ  100حبل کِ 

سی سی ثکطیذ 10ثبیذ 



آى را " 2هیلیگزم لیذٍکبییي هیخَاّین ٍ آهپَلْبی  80
دارین ، چٌذ سی سی اس ایي آهپَل ًیبس دارین؟



آى را " 2هیلیگزم لیذٍکبییي هیخَاّین ٍ آهپَلْبی   80
دارین ، چٌذ سی سی اس ایي آهپَل ًیبس دارین؟

را خَاّیذ داضت ، 2ضوب ثب ثزداضتي ػالهت درصذ ایي دارٍ ، فقط ػذد  

کِ ٍقتی ػذد صفز را جلَی آى ثگذاریذ

هیلیگزم لیذٍکبییي دارد، 20هتَجِ هی ضَیذ یک سی سی ایي دارٍ 

!!هؼوب حل ضذ

هیلیگزم هیخَاّیذ  80حبل کِ 

سی سی ثکطیذ 4ثبیذ 



آى را دارین ، چٌذ " 20گزم گلَکشهیخَاّین ٍ ٍیبل  20
سی سی اس ایي ٍیبل ًیبس دارین؟



آى را دارین ، چٌذ " 20گزم گلَکش هیخَاّین ٍ ٍیبل  20
سی سی اس ایي ٍیبل ًیبس دارین؟

را خَاّیذ داضت ،20ضوب ثب ثزداضتي ػالهت درصذ ایي دارٍ ، فقط ػذد 

کِ ٍقتی ػذد صفز را جلَی آى ثگذاریذ

هیلیگزم گلَکش دارد، 200هتَجِ هی ضَیذ یک سی سی ایي دارٍ 

هیلیگزم است ، پس حبل  1000ٍ اس طزفی ضوب هی داًیذ کِ یک گزم هؼبدل 

سی سی آى  5هیلیگزم گلَکش دارد، پس  200کِ یک سی سی ایي دارٍ 

یک گزم گلَکش دارد

!!هؼوب حل ضذ

100;  20ضزثذر  5 ---گزم هیخَاّیذ  20حبل کِ 

سی سی ثکطیذ 100پس ثبیذ 



آى را دارین ، چٌذ  " 50گزم گلَکشهیخَاّین ٍ ٍیبل  20
سی سی اس ایي ٍیبل ًیبس دارین؟



آى را دارین ، چٌذ  " 50گزم گلَکش هیخَاّین ٍ ٍیبل  20
سی سی اس ایي ٍیبل ًیبس دارین؟

را خَاّیذ داضت ،50ضوب ثب ثزداضتي ػالهت درصذ ایي دارٍ ، فقط ػذد 

کِ ٍقتی ػذد صفز را جلَی آى ثگذاریذ

هیلیگزم گلَکش دارد، 500هتَجِ هی ضَیذ یک سی سی ایي دارٍ 

هیلیگزم است ، پس حبل  1000ٍ اس طزفی ضوب هی داًیذ کِ یک گزم هؼبدل 

سی سی آى  2هیلیگزم گلَکش دارد، پس  500کِ یک سی سی ایي دارٍ 

یک گزم گلَکش دارد

!!هؼوب حل ضذ

40;  20ضزثذر  2 ---گزم هیخَاّیذ  20حبل کِ 

سی سی ثکطیذ 40پس ثبیذ 



ػی ػی   100ٍاحذ ّپبسیي دس  10000فقظ ّش گبُ ثشای اًفَصیي ّپبسیي 
هیکشٍػت حل کشدیذ تؼذاد قغشات تٌظیوی ّوبى هقذاس دػتَس دادُ ؿذُ  

.هی ثبؿذفقظ ثب حزف دٍ سقن ػوت ساػت آى، دس ػبػت 

می شود واحد در ساعت است 500 اگر دستور:

قطره در دقیقه 5     

 می شود واحد در ساعت است 1000اگر دستور:  

در دقیقه 10    

 می شود واحد در ساعت است 1500اگر دستور:  

قطره در دقیقه 15    

دس هیکشٍػت ى ّپبسیيَاًفَصی



یبدت کِ ًزفتِ

هیکزٍستی فکز کي          تَی سزًگ ًصف کي

سی سی  50ٍاحذ ّپبریي را در  10000کبفی است ّوبى 
ثزسبًیذ ، 50سزًگ ثکطیذ ٍ حجن را ثِ 

سپس ّز ػذدی کِ  ثب فزهَل هیکزٍستی ثذست آٍردی 
.در سزًگ ًصف آى را تٌظین کي

دس ػشًگ پوپ ى ّپبسیيَاًفَصی



داؿتیذ کبفی  الصیکغ ٍ یب اًؼَلیيّش دػتَسی ثشای اًفَصیَى ّش گبُ 

ٍاحذ یب هیلیگشم اص ایي داسٍّب سا ثغَس یکدب داخل ػشًگ  100اػت 

ػی ػی ثشػبًیذ 50ػی ػی ثکـیذ ٍ ػپغ حدن ػشًگ سا ثِ  50

ٍاحذ یب هیلیگشم اص ایي داسٍّب سا  2حبال یک ػی ػی ػشًگ ؿوب فقظ 

.داسد 

(100قانون )

ٍاحذ یب هیلیگشم اػت ، 2ػی ػی هؼبدل  1حبل ثب داًؼتي ایٌکِ 

.ّش دػتَسی سا ثشاحتی  ٍ ثب دقت توبم  هی تَاًیذ اًدبم دّیذ



خدا قوت




