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 :درمانی طبقه بندی

 خون فشار دهنده افزایش 

 قلبی محرك  

 برونكودیالتور 

 :دارویی شکل

0mg /0 ml , 0mg/01ml آمپول 

 :تجویز موارد

 نبض بدون الكتریكی فعالیت و آسیستول بطنی، فیبریالسیون قلبی، احیاء  

 آریتمی برادي  

 سپتیک و کاردیوژنیک شوك در ( شدید هیپوتانسیون مدت کوتاه درمان (  

 شدید آنژیوادم یا کهیر آنافیالکسی، واکنش.  

 حساسیتی هاي واکنش و اسپاسم برونكو. 

  : موارد عدم مصرف

 آریتمی هاي قلبی ، گلوکوم با زاویه بسته 

 :سازی رقیق

: نیاز به رقیق کردن ندارد . 0 mg/01ml آمپول 
 آمپول 1mg/0ml  سی سی برسانید .  01% به حجم 5: با نرمال سالین یا دکستروز  

 )حین تزریق باید جریان آزاد سرم برقرار باشد . ( CPRدقیقه در حین  1-5تزریق مستقیم دارو هر 

 : حیات کننده تهدید جانبی عوارض

 هیپرتانسیون 

 قلبی آریتمی  

 کاردي تاکی  

 مغزي خونریزي  

 توصیه ها و اقدامات پرستاری :
 دقیقه انجام شود  05دقیقه کنترل نمایید . پس از تثبیت فشارخون ، کنترل آن هر   5-2 هر را بیمار قلب ضربان و خون فشار ابتدا در 

 بگیرید نظر تحت دقت به را بیمار ادراري ده برون و قلب ضربان سرعت خون، فشار. 

 شود بافت نكروز باعث تواند می زیرا گردد اجتناب مجاور هاي بافت به آن نشت از دارو بودن محرك به توجه با. 

 آن لزوم صورت در و کنترل را شریانی خون گازهاي شود متابولیک اسیدوز به منجر تواند می مدت طوالنی و زیاد مصرف 

 .نمایید راتصحیح

 صورت  در OVER DOSEسریع اثر وازودیالتورهاي .کرد استفاده عالئم کردن برطرف براي بلوکر بتا و ازآلفا شدن میتوان 

 .باشند موثر توانند می هم

 کند تسریع را دارو جذب است ممكن تزریق محل ،ماساژ نفرین اپی عضالنی یا جلدي زیر تزریق از بعد. 

 شود مصرف نباید رنگ تغییر صورت در . 

 اپی نفرین هیدروکلراید ) آدرنالین ( 
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 میباشد. سازگار تزریقی سرمهاي کلیه با 

 میباشد ناسازگار بیكربنات سدیم و آمینوفیلین با . 

 شود مصرف نباید دارو باقیمانده . 

 و بیكربنات سدیم را همزمان از لوله یا کاتتر تجویز  نوراپی نفرین ). شود خودداري قلیایی داروهاي با نفرین اپی همزمان تجویز از
 نكنید زیرا محلولهاي قلیایی مانند بیكربنات ، کاتكول آمینها را غیر فعال میكند (.

 نیدک تجویز انفوزیون پمپ طریق از را نفرین اپی موارد سایر در قلبی، ایست موارد بجز. 
 

                     

 آتروپین سولفا

 :درمانی طبقه بندی
 آریتمی ، مهار کننده عصب واگ  ضد

 :دارویی شکل
 سی سی  0میلی گرم /  1.5آمپول 

  :تجویز موارد
درمان اولیه در برادي کاردي هاي عالمت دار ) فشارخون پایین ، کاهش سطح هوشیاري ، سرد و مرطوب شدن انتهاها ، عرق سرد ، خاکستري 

 درجه یک  AVشدن رنگ پوست ، الیگوري ( ، بلوك گره 

 موارد عدم مصرف : 

 تاکی کاردي 
 حساسیت به آتروپین 
 گلوکوم با زاویه بسته 

 :حیات کننده یدتهد جانبی عوارض
 بطنی فیبریالسیون 

 بطنی کاردي تاکی 

 بطنی دهلیزي بلوك 

  تاري دید 

  یبوست 

 گشادي مردمک 

 تداخالت دارویی :
 آمانتادین ،داروهاي آنتی کولینرژیک

 :پرستاری مالحظات
 بیمار را باید از نظر بروز تاکی کاردي تحت نظر داشت  ،  در صورت وجود اختالل قلبی 

 باشید هوشیار نبض ریتم و سرعت تغییرات به نسبت و کنید مانیتور دقت به را بیمار قلب نوار. 

 میلی1.5 از کمتر دوز تجویز و آهسته تزریق ( باشید کنند می دریافت پایین دوز که بیمارانی در بویژه اولیه، کاردي برادي مراقب 

 .)شود می کاردي برادي به منجر گرم

 شود بطنی فیبریالسیون به منجر توجه عدم صورت در تواند می عارضه این باشید، قلبی بیمار در کاردي تاکی بروز مراقب . 

  آتروپین سولفات
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 آسیب با بیماران در CNS بود نخواهد اعتماد قابل تشخیصی عالمت یک مردمک اندازه کنند می دریافت آتروپین که. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  درمانی: طبقه 
 فوق بطنی آریتمیضد آریتمی بطنی و

 شکل دارویی:
 سی سی 1میلی گرم=  051آمپول  
 موارد تجویز: 
یست قلبی ثانویه به فیبریالسیون بطنی یا تاکی ا، با همودینامیک ناپایدار  هپیشگیري و درمان فیبریالسیون بطنی، تاکی کاردي بطنی همرا 

  کاردي بطنی فاقد نبض
 : رقیق سازی

-rapid loding dose    دقیقه  01درصد رقیق و طی 5سی سی دکستروز واتر  011میلی گرم دارو  با  051:جهت  تزریق؛

   .تزریق می شود 

-slow loding dose  ساعت انفوزیون  6میلی گرم در دقیقه طی  0میلی گرم داروي رقیق شده با سرعت  161: جهت تزریق؛

 می شود

-maintenance dose ساعت  08میلی گرم در دقیقه  طی  0میلی گرم داروي رقیق شده با سرعت  541: جهت تزریق ؛

 انفوزیون می شود.

 موارد منع مصرف:
 نارسایی احتقانی قلب، بیماري هاي کبدي

 : گهدارندهن دوز
 mg/kg/24h 01-01 انفوزیون

  دوز: ماکزیمم
 451  میلی گرم 

 

 
 

 نکته : 
  آتروپین سبب تاکی کاردي و هیپوتانسیون می شود . البته اگر آتروپین با دوز کمتر از نیم میلی گرم تزریق شود باعث برادي

کاردي می گردد پس در شرایط خاص مانند مسمومیت با ارگانوفسفره یا تماس با گازهاي سمی ممكن است دوزهاي باالتري 
  نسبت به آنچه توصیه شده است الزم باشد .

  . آتروپین در محیط هاي گرم و در کودکان تب دار با احتیاط تجویز گردد 

 

  آمیودارون
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 دارو:  دوز

 به آمیودارون mg 051 اضافه کردن با را محلول(mg/min  05 نمایید انفوزیون دقیقه 01 طی در را دارو از mg 051 مقدار  -0

ml 011 از بیشتر نباید اولیه انفوزیون سرعت .کنید آماده % 5 دکستروز سرم mg/min 11باشد.( 

 mg 111 کردن اضافه با را محلول(mg/min 0 .دهید ادامه بعدي ساعت 6 طی در mg 161 آهسته انفوزیون با را دارو  -0

 ).کنید آماده درصد 5 دکستروز سرم ml 511 به آمیودارون

 mg/min  05 دهید ادامه باقیمانده ساعت 08 طی در mg 541 نگهدارنده انفوزیون با را دارو -1

 به دارو وریدي داخل غلظت چنانچه .دهید ادامه ممتد انفوزیون صورت به را دارو از mg/min 0/5 :اول ساعت 04 از بعد -4

 .نمایید تجویز مرکزي ورید کاتتر طریق از را دارو برسد، mg/ml 0از  بیشتر

 کنید  انفوزیون دقیقه 01 عرض در را mg 051 اضافه دوز یک تاکیكاردي، یا بطنی فیبریالسیون غیرمنتظره وقوع صورت در -5

a. mg 051  در ml 011 5 دکستروز سرم% 

دقیقه بعد  1-5 نیاز صورت در و شود داده وریدي داخل تزریق صورت به دارو mg 111 است ممكن قلبی ایست زمان در   -6

051mg  بصورتiv  0/0تكرار می شود تا حداکثر دوز کلی به g   ساعت برسد  04در . 

 دارویی:تداخالت 
 داروهاي ضد افسردگی،کینیدین، ...

 عوارض جانبی تهدید کننده حیات:
 بلوك دهلیزي بطنی 

 برادي کاردي 

 ایست قلبی 

 ترومبوسیتوپنی 

 اختالل عملكردکبد 

 افت فشار خون 

 پنومونی - فیبروز ریوي - مسمومیت ریوي 

 حساسیت به نور 

 نوروپاتی محیط 

 نتاسیوناپیگم 

  سندرم مرد آبی 

  :احتیاط موارد
 الكتروکاردیوگرام و فشارخون  ECG  خون جریان ایجادکننده ریتم بیمار اگر .کنید پایش آمیودارون تجویز حین را 

 تجویز )دقیقه 61 تا 01 طی(کمتري سرعت با را دارو کنید سعی میدهد، اجازه بیمار بالینی وضعیت که تا حدي دارد

 از آمیودارون .تزریق کنید سرعت به را دارو است، نبض بدون VT یا VF بطنی دچار فیبریالسیون بیمار اگر .کنید

 افت .است وابسته انفوزیون سرعت به آن شدت و میشود افت فشارخون موجب خود، عروقی اتساع خاصیت طریق

 اتفاق قلبی بلوك یا شد طوالنی QT اگر فاصله .میشود دیده کمتر آمیودارون، مایع در محلول اشكال با فشارخون
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 داد، رخ خون افت فشار یا شد پهن خود پایه حد از % 51 از بیش QRS اگر دهید، کاهش را تزریق سرعت افتاد،

  .کنید قطع را تزریق

 بطنی تاکیكاردي و برادیكاردي از عبارتند امیودارون احتمالی عوارض سایر  

 که دیگري داروهاي با همراه مشاوره، بدون نباید آمیودارون QT شود مصرف آمید پروکائین مانند میكنند، طوالنی را 

 مالحظات پرستاری:
 بطنی، برادي کاردي و افت فشار خون( مانیتور  -بیمار را به دقت از نظر فشار خون و تغییرات نوار قلب)بلوك دهلیزي

 کنید. در صورت مشاهده این عوارض سرعت دارو را کند یا مصرف آن را قطع نمائید.

  یم را کنترل کنید.زبه ویژه پتاسیم و منیسطح سرمی الكترولیت ها 

 .الگوي تنفس بیمار را مشاهده و مراقب عالئم مسمومیت ریوي شامل تنگی نفس، سرفه  ودرد پلور باشید 

 .پیش از آغاز و در طی دوره درمان وضعیت ریه و آنزیم هاي  کبدي را بررسی نمایید 

 باید پلورزي از ناشی سینه درد و خشک سرفه فعالیت، اثر بر تنگی نفس مانند ، پنومونیت بروز نشانه هاي و عالئم 

 .شود پیگیري

 سرم بامیودارون آ NS است ناسازگار. 

 نمود استفاده فیلتردار ست از باید اورژانس غیر حاالت در . 

 گردد متصل آن به آنژیوکت راهی سه نباید لذا بوده، ناسازگار داروها اغلب با . 

 است پایدار تزریقی سرمهاي پالستیكی بطریهاي در ساعت 0 مدت به و اتاق دماي در ساعت 04 تا شده حل داروي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :درمانی طبقه بندی
 بطنی آریتمی ضد 

 

 نکته:
  فقط در احیاي قلبی ریوي  تزریق مستقیم وریدي(cpr) .انجام می شود 

  ساعت می باشد. 04گرم در 0/0میلی گرم تا حداکثر دوز  051دقیقه  5تا  1میلی گرم وریدي در صورت نیاز هر  111دوز اولیه 

 سریع درمان که مواردي در ولی .اند نكرده توصیه سال 08 زیر کودکان در را آمیودارون تجویز دنیا معتبر دارویی کتابهاي 

 خارج محیط در درمان به مقاوم VF در لیدوکائین به نسبت آمیودارون مزیت بزرگتر وکودکان شیرخواران در مدنظراست آریتمی

 بیشتري بقاء شانس )کردند دریافت لیدوکائین که( شاهد گروه با مقایسه در دریافت کردند آمیودارون افرادي که بیمارستان از

 براي بیماران بقاء میزان در لیدوکائین با مقایسه در دارو این ولی قرارگیرند مداوا تحت و انتقال یابند بیمارستان به تا کردند پیدا

 .نداشت امتیازي یا فرقی هیچ ترخیص

 

  )زایلوکائین (  لیدوکائین
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  :دارویی شکل
 سی سی ( 5میلی گرم =  011% ) 0  آمپول

 تجویز: موارد
 VTACو  VFدرمان .ها درمان سایر به پاسخ عدم استاتوس صرع بطنی، آریتمی

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 کاردي برادي 

 تنفسی ایست و قلبی ایست 

 آنافیالکسی 

 و انقیاض عضالنی  تشنج 

 میشود: استفاده فرمول این از بلوس دوز صورت به لیدوکائین تزریق برای
 

 سي سي حسب بر دارو حجم = گرم ميلي حسب بر شده داده دستور ليدوكائين : درصد 1 ليدوكائين

                                                                            01 

 سي سي حسب بر دارو حجم = گرم ميلي حسب بر شده داده دستور ليدوكائين : درصد 2 ليدوكائين
                                                                             01 

 :لیدوکائین  سرم کردن درست نحوه

 

 کنید هواگیري و وصل 5% دکستروز سرم به را میكروست . 

 01بریزید میكروست داخل 5% دکستروز سرم سی سی . 

 4 برسد سی سی 011 به کل حجم که طوري به بریزید میكروست داخل و کشیده درصد 0 لیدوکائین آمپول عدد . 

 سی سی 01در پس . وجوددارد لیدوکائین موثره ماده میلیگرم 01درصد 0 لیدوکائین از سی سی هر در اینكه به توجه با 

 درصد 0 لیدوکائین  موثر ماده گرم میلی 4 میكروست از سی سی هر در پس .دارد وجود موثره ماده میلیگرم 411لیدوکائین

 قطرات تعداد ، میباشد قطره 61میكروست سی سی هر در اینكه به توجه با سی سی هر در میلی گرم 8 عبارتی به . وجوددارد

 کرد. محاسبه میتوان را شده داده دستور
 

4mg 3mg 2mg 1mg Drip lidocaien 
 تعدادقطره میكروست در دقیقه 8 15 23 30

 

 : پرستاری مالحظات
 نمایید مانیتور آریتمی بروز نظر از دقت به را بیمار قلب نوار . 

 به مربوط دارو با مسمویت عوارض ترین جدي CNS برادي  موجب آن حد از بیش دوز باشد می عروق و قلب دستگاه و
 . شود تنفسی قلبی ایست و تشنج آپنه، کاردي،

 وضعیت CNS را  ترمور و عضالنی انقباض بینایی، اختالل سرگیجه، ذهنی، وضعیت در ناگهانی تغییر کنید بررسی را بیمار
 . کنید گزارش

 نمایید. بررسی آهسته و عمق کم تنفس مانند عالئمی و تنفسی دپرسیون نظر از را بیمار 

 سرم با فقط D/W باشد می سازگار. 
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 مییابد ادامه ساعت 04 از بیش بندرت دارو انفوزیون . 

 آمده بهدست محلول.  نگیرد قرار استفاده مورد بعد دفعات براي و شود انداخته دور باید اولیه مصرف از پس لیدوکایین ویالهاي 

 است پایدار اتاق دماي در ساعت 04 تا. 

 است ضروري بیمار مانیتورینگ درمان حین 
 

 

 درمانی : طبقه بندی
 آریتمی آنتی 

  :دارویی شکل
 سی سی  0میلی گرم =  6ویال 

  تجویز: موارد

 PSVT نماید می تبدیل سینوسی ریتم به را. 

  : جانبی عوارض

 آسیستول 

 هیپرتانسیون 

  رفلكسیبرادیكاردي و تاکیكاردي 

 فالشینگ 

 برونكواسپاسم 

 تنگی نفس 

 احساس طعم فلز در دهان 

 موارد منع مصرف : 
 هیپوتانسیون 

 برادیكاردي 

  1و0بلوك دهلیزي بطنی درجه  

  آسم 

 مقدار و طریقه مصرف : 
6mg ( به صورت تزریق سریعIV PUSH  در عرض )00دقیقه بعد  0تا  0ثانیه و اگر موثر نبود  1تا  0mg  دیگر داده شود و در صورت عدم

 .شود میداده  نیزدیگر 00mgپاسخ دهی 

 :پرستاری مالحظات
 شود بررسی درمان حین بیمار مانیتورینگ و قلب نوار. 

 تاکی کاردي، سینوسی، کاردي برادي شامل و هستند گذرا معموال اثرات شود ، این جدید آریتمی ایجاد به منجر است ممكن دارو 

PVC ، PAC ، AV block شود . می مختلف درجات به 

 آرامی دماي به باید کریستال تشكیل صورت در و شود نگهداري یخچال در نبایستی فرآورده کریستال، تشكیل احتمال دلیل به 

 برسانید .  محیط دماي به را محلول

  آدنوزین
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 فرآورده وارد شدن از اطمینان منظور به شود، انجام بیمار قلب به ورودي نزدیكترین طریق از باید بولوس دوز ،تزریق امكان صورت در 
 .صورت گیرد سالین نرمال مایع سی سی 51حدود  سریع فالش با بولوس دوز هر تجویز سیستمیک، جریان به

  آدنوزین فقط به صورتiv  شود و پس از آن باید نرمال سالین به صورت سریع تزریق شود تا رسیدن دارو را به گردش مرکزي میداده
 تسریع نماید 

  . در تزریق آدنوزین باید از رگ نزدیک به قلب استفاده شود 
 

 

 

 

 

  : درمانی طبقه 
 نیترات

 درمانی :  دسته
 عروق گشادکننده 

 آنژین ضد 

 فشارخون ضد 

  دارویی : شکل

 ml01    mg / 0 آمپول
 Pearl 4.0  mg 

 :مصرف موارد 
 _بحران هیپرتانسیون يکاهش درد آنژین صدر

      تجویز:  موارد
 آنژین درمان یا پیشگیري 

 باال فشارخون درمان 

 قلب نارسایی درمان 

 موارد منع مصرف:
 تروما به سر 

 آنمی شدید 

 خونریزي مغزي 

 پریكاردیت فشارنده 

 افزایش فشار داخل جمجمه 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 خون فشار افت 

 نکته : 
 قه آسم ریوي نباید استفاده شود.ابآدنوزین مانند هیستامین سبب برونكواسپاسم و تنگی نفس می شود . به همین دلیل در بیماران با س 

  زریق شود باعث تاکیكاردي و اگر سریع تزریق شود سبب برادیكاردي می شود به همین دلیل در تاکیكاردي حمله تآدنوزین اگر آهسته
 کرد .  اي فوق بطنی باید به صورت وریدي سریع استفاده

 

 (TNG)نیتروگلیسیرین 
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 سردرد 

 آریتمی 

 حساسیتی هاي واکنش 

 فالشینگ یا گرگرفتگی 

 تهوع 

 راهنمای سرعت انفوزیون:
درصد مخلوط کنیم سرعت انفوزیون بر حسب قطره در دقیقه  5سی سی محلول سرم قندي  011میلی گرم نیتروگلیسرین را در  5در صورتی که 

 مطابق جدول زیر است:   
  

مقدار داروی تجویز شده)میلی 

 گرم/دقیقه(

 سرعت انفوزین)قطره/دقیقه(

5 6 

01 00 

05 08 

01 04 

05 11 

 

  :پرستاری مالحظات
 شود داده انفوزیون پمپ با دارو ترجیحا. 

 شود بررسی بار یک ساعتی حیاتی عالئم. 

 گردد کنترل مایعات دفع و جذب و هوشیاري سطح تنفسی، و قلبی صداهاي. 

 تاکیقلب،  پشت تهوع، فشارخون، کاهش سردرد، برافروختگی، نفس، تنگی تعریق، گیجی، : از عبارتند دارو با مسمومیت عالئم 

 .استفراغ و دید تغییرات سرگیجه، کاردي،

 اشكال زیر زبانی نباید خورده شود بلكه باید زیر زبان گذاشته تا حل شود 

 اسپري باید زیر زبان مورد استفاده قرار گیرد و از استنشاق آن خودداري گردد 

 نیتروگلیسرین با هیج داروي دیگري نباید مخلوط گردد 

  است اثر ضد انعقادي هپارین را خنثی کند این دو دارو نباید با یک سه راهی همزمان انفوزیون شوند.نیتروگلیسرین وریدي ممكن 

 داد قرار پیشین دندانهاي باالي لثه و لب بین یا و لثه و گونه بین ما باید دارو. 

 جوید یا کرد خرد را آنها نمیتوان ولی بلعید کامل میتوان را تاخیري و رهش آهسته فرآوردههاي 

 شود حل تا گذاشت زبان زیر باید بلكه خورد نباید را زبانی زیر اشكال 

 سبب میشوند مخلوط بزاق با وقتی زبانی زیر اشكال .کرد استنشاق را آنها نباید داد قرار استفاده مورد زیرزبان در باید را اسپري 

 میگردند مخاطی غشا شدن سوزن سوزن احساس
 
 
 

 نکته:
)سیلد نافیل یا ویاگرا( می باشد که بایستی از تجویز هم زمان  5نیتروگلیسرسن با داروهاي مهارکننده فسفو دي استراز تیپمهمترین تداخل 

 آنها اجتناب شود. زیرا تجویز همزمان سبب هیپوتانسیون شدید و حتی مرگ می شود.
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  :درمانی طبقه بندی
 عروق کننده تنگ اینوتروپیک،

 :دارویی شکل
 سی سی  5میلی گرم =  011آمپول  

 تجویز:  موارد
 درمان شوك 

 بهبود خونرسانی به ارگان هاي حیاتی 

 افزایش برون ده قلب و اصالح هیپوتانسیون 

 بدنبال حاد قلبی نارسایی MI 

 باز قلب جراحی 

 کلیه نارسایی 

 کنتر اندیکاسیونها:
 فئوکروسیتوما 

 فیبریالسیون بطنی 

  تاکی آریتمی اصالح نشده 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 هیپرتانسیون 

  آریتمی 

  درد قفسه سینه 

  تنگی نفس، تهوع و استفراغ 

  هیپرگلیسمی 

  نكروز در صورت نشت دارو در بافت 

 :پرستاری مالحظات
 دلیل استفاده از این دارو افزایش میزا ن فشار خون و افزایش میزان ادرار است 

 و سردي انتهاها را مد نظر قرار دهید پارستزي 

 درمان، طی در BP ، ECG نمائید مانیتور را مرکزي ورید فشار ترجیحا و محیطی عروق پرفیوژن ادرار، حجم و 

 شدید نكروز و آسیب به منجر تواند می زیرا نمایید بررسی اطراف هاي بافت به زا تاول محلول نشت نظر از مرتب را ورید مسیر 

 .شود بافت

 بماند .  ساعت پایدار 04 مدت به است ممكن شده رقیق محلول حال این با.  شود انجام تجویز از قبل بالفاصله باید دارو کردن رقیق 

 یق کرد زیرا ل بیكربنات سدیم به طور همزمان تزردوپامین را نباید همراه با محلوPH قلیایی دارو به آرامی غیر فعال می شود 

 شود(  می فشارخون شدید افت باعث ناگهانی ) قطع یابد کاهش بتدریج انفوریون سرعت باید دارو قطع هنگام. 
 
 

  دوپامین

 نکته:
 دوپامین با دوزهاي متفاوت اثرات متفاوتی دارد. 
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 درمانی :  طبقه بندی
 عروق کننده تنگ ینوتروپیک،ا

 :دارویی شکل

 سی سی  01میلی گرم =  051ویال  

 تجویز:  موارد
 قلبی سكته دنبال به قلب حاد نارسایی در قلب انقباضی قدرت افزایش  

 افزایش برون ده قلب 

 کاردیوژنیک شوك 

 سپتیک شوك 

 قلب هاي جراحی 

 موارد منع مصرف:
 سابقه هیپرتانسیون 

 حاملگی 

 شیردهی 

  تداخالت دارویی:

 بریتیلیوم 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 هیپرتانسیون 

 آسم حمالت 

 آنافیالکسی 

 هیپوکالمی 

 تنظیم قطرات دوبوتامین در میکروست:
درصد رقیق و طبق فرمول زیر از طریق میكروست انفوزیون می 5میلی گرم موجود است که با سرم دکستروز  051آمپول دوبوتامین به صورت 

            شود:
 =61ml/minمقدار دارو در حالل/مقدار محلول*دوز دارو*وزن بیمار* 

 :پرستاری مالحظات
 مورد بررسی قرار داده شود .  ، درد در محل تزریقه ها،درد قفسه سین اسردرد، بی حسی انته 

 وجود حساسیت به سولفیت ها باید بررسی گردد 

  ساعت مصرف شود )محلول باید شفاف و بدون رنگ باشد(04محلول رقیق شده باید طی 

 شود داده نباید دارند هیپوولمی که بیمارانی در و باشد شده تصحیح مایعات حجم وضعیت درمان شروع از قبل حتما. 

 شود استفاده پمپ انفوزیون از حتما تزریق جهت. 

 شود پایش مرتب بطور بیمار قلب تعداد و ریتم فشارخون، ادراري، ده برون حجم. 

 شود می پتاسیم کاهش باعث مواردي در شود پایش سرم پتاسیم سطح. 

 زیرا باعث نكروز و پوسته پوسته شدن بافت هاي محیطی می گردد نشود خارج رگ از دارو باشید مراقب. 

 دوبوتامین
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  : درمانی طبقه
 )کواگوالنت آنتی (انعقاد ضد

 :   دارویی شکل
 5111u    =0  0111سی سی وu  =0 سی سی 

 تجویز:  موارد
 عمقی ورید ترومبوز درمان و پروفیالکسی 

 ایسكمی حمالت درمان 

  :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 خونریزي 

 ترومبوسیتوپنی 

 تنظیم قطرات:
 برحسب میكروست=  مقدار کل دارو در حالل/ مقدار محلول * دوز تجویز شده داروتعداد قطرات در دقیقه 

 :پرستاری مالحظات
  . قبل از تجویز هپارین مقادیر آزمون انعقادي بررسی شود 

  . از آنجایی که هپارین نیمه عمر کوتاهی دارد جهت حفظ اثر ۀن باید سروقت داده شود 

  . از مخلوط شدن هر دارویی با هپارین اجتناب نمایید 

 . قطع ناگهانی هپارین ممكن است سبب افزایش انعقادپذیري شود پس می بایست به تدریج قطع شود 

  درجه سانتی گراد پایدار است ،  از منجمد نمودن آن خودداري شود .  05-11هپارین در دماي 

 دهید تكان را محلول تزریق از قبل(شود واژگون بار 6 باید غیریكنواخت توزیع از جلوگیري جهت هپارین افزودن از پس( . 

 تزریق شروع از پس ساعت 8 مداوم تزریق در PTT شود چک. 

 
 
 

 

 

 آنتی دوت:
میلی گرم فنتوالمین تزریق  5محلول حاوي  ml 01در محل نكروز یا پوسته پوسته شدن باید با یک سوزن باریک زیرجلدي  

 (تی دوت باید توسط پزشک تجویز شودشود.)آن
 

  هپارین سدیم

 آنتی دوت:
 واحد هپارین را خنثی می کند0111% است که یک میلی گرم آن حدود 0آنتی دوت هپارین پروتامین سولفات 
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 : درمانی بندیطبقه 
 آنژین ضد خون، فشار ضد آریتمی، آنتی

 دارویی: شکل
 سی سی  0میلی گرم =  5 

  : تجویز موارد

 بطنی فوق هاي آریتمی

 : حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 کاردي برادي 

 آسیستول 

 بطنی فیبریالسیون 

 قلبی نارسایی 

 موارد احتیاط : 
  احتیاط فراوان مصرف شودسال با  0در کودکان به خصوص کودکان زیر 

  :  پرستاری مالحظات

 شود بررسی درمان حین بیمار مانیتورینگ و قلب نوار. 

 دهید اطالع پزشک به نفس تنگی یا چشم دور و ها اندام ادم مانند قلبی نارسایی عالئم مشاهده صورت در . 

 شود کنترل باید بیمار کبدي وضعیت وراپامیل با مدت طوالنی درمان . 

 می باشد .دقیقه  5-0 عرض در دارو اثر شروع 
 

 

 

 طبقه بندی درمانی : 
 آنژین ضد خون، فشار ضد آریتمی، ضد

 دارویی :  شکل
 سی سی  0میلی گرم =  0

 : تجویز موارد
 هایپرتانسیون قلبی، آریتمی  

 تداخالت دارویی :  
 سایمتیدین ،آتروپین ،داروهاي کاهنده فشار خون 

 

 

 وراپامیل

 )ایندرال (  پروپرانولول
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 : حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 کاري برادي 

 قلبی نارسایی 

 خون فشار افت 

 بطنی فیبریالسیون 

 برونكواسپاسم 

 اسپاسم الرنگو 

  هیپرلیپدمی 

  افسردگی 

 اندیکاسیون های مهم ) موارد مصرف ( : 
  هیپرتانسیون 

  تاکی آریتمی فوق بطنی 

 اضطراب 

 سردرد 

  ) ترمور ) لرزش 

 کنتراندیکاسیون : 
 هیپوتانسیون 

 برادیكاردي 

 آسم 

 نارسایی قلبی 

 :پرستاری مالحظات
  باشد از دادن دارو اجتناب گردد.  61قبل از دادن دارو تعداد ضربان قلب بیمار ر چک نمایید . اگر کمتر یا مساوي 

  دارو اجتناب گردد .  باشد از دادن 11نمایید . اگر فشار خون بیمار کمتر یا مساوي ز دادن دارو به بیمار فشارخون بیمار را چک اقبل 

  . به بیمار آموزش داده شود که دارو خود را خودسرانه قطع ننماید زیرا خطرناك است 

 گیرد قرار نظر تحت بیمار تنفس وضعیت. 

 دارد مصرف منع ریوي شدید و مزمن انسداد بیماري و برونش انقباض آسم، حمالت در دارو که باشید داشته توجه . 

 از واستفاده دهید وریدي مایعات محدودیت عدم صورت در داده قرار ترندلنبرگ پوزیشن در را بیمار خون فشار افت صورت در 

 .وازوپرسورها

  ساعت در دماي اتاق پایدار بوده و با کلیه سرم ها سازگار است .  04محلول تهیه شده تا 
 

 

 

 

 نکته :
پس در بیمار با سابقه آسم ریوي بال استفاده می ، اسپاسم و تنگی نفس می شود وي قلبی بتابلوکر است و سب برونكوایندرال یک دار

 باشد . 
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  : دارویی دسته

 قلبی گلیكوزید

   :درمانی طبقه
 آریتمی آنتی اینوتروپیک،

 :  دارویی شکل

 سی سی  0میلی گرم =  1.5

 تجویز:  موارد
 قلب نارسایی درمان 

  آریتمی فوق بطنی 

 دهلیزي فیبریالسون 

 آنژین دکوبیتوس 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض

 دي کاردي و هیپوتانسیونابر 

 مسمومیت با دیگوکسین 

 بطنی-بلوك گره دهلیزي 

 بی اشتهایی،تهوع ،استفراغ و اسهال 

 دیدن هاله رنگی اطراف اجسام 

 :پرستاری مالحظات
 شود گزارش پزشک به باشد 60 از کمتر درصورتیكه و شود شمارش بیمار نبض دیگوکسین دوز هر دادن از قبل. 

 بی گیجی و اشیا، اطراف هاله دید، تاري تهوع، استفراغ، آریتمی، از عبارتند عالئم این شوند پایش دیگوکسین با مسمومیت عالئم 

 .قراري

 سیمی سبب مسمومیت با دیگوکسین هیپوکالمی وهیپومنیزیمی وهیپر کل را چک کنید زیرا الكترولیتهاي مانند پتاسیم،منیزیم، و کلسیم
 می شود.

  اوره وکراتینین بیمار را کنترل نمایید. زیرا دیگوکسین از کلیه دفع می شود و اگر بیمار نارسایی کلیه داشته باشد باعث مسمومیت با
 دیگوکسین می شود.

 

 

   :درمانی بندی طبقه
 خون فشار ضد دیورتیک،

  :دارویی شکل
 سی سی 0میلی گرم =  01 

 :تجویز موارد
 هایپرتانسیون  

  دیگوکسین

 ) الزیکس ( فوروزماید 
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 احتقانی قلب نارسایی 

 کلیه مزمن نارسایی 

  درمان افزایشICP  

 موارد منع مصرف : 
 حساسیت به دارو 

 هیپوتانسیون 

 آنوري 

 :جانبی عوارض
  سریعوزوز گوش و کري گذرا در صورت تزریق 

 حساسیت به نور 

 هیدراتاسیوند 

 سنگ کلیه از جنس کلسیم 

 پوکی استخوان 

  را کاهش می دهد  الكترولیت 5اختالالت الكترولیتی: فوروزماید( K- Mg – Na- Cl-Ca  ) 

 : پرستاری مالحظات
 شود )موقت کري(گوش سمیت به منجر تواند می سریع تزریق زیرا شود انجام آهستگی به باید دارو مستقیم تزریق 

 و گلوکز خون، هاي الكترولیت وضعیت BUN باشید داشته نظر تحت را. 

 باشید داشته نظر تحت را ادراري ده برون و مایعات مصرف میزان و بیمار وزن 

 الكترولیتی اختالل و هیپوتانسیون دهیدراتاسیون، دارو، با مسمومیت عالئم مهمترین . 
 

 

 

 

 

 دارویی :  دسته
 مخدرها آنتاگونیست

 درمانی:  دسته
 صناعی و طبیعی اپیوئید با مسمومیت دوت آنتی

 دارویی :  شکل
 سی سی  0میلی گرم =  1.4

 تجویز :  موارد
 صناعی و طبیعی اپیوئید با مسمومیت

 نکته : 
مشترك اجتناب شود زیرا با هم ناسازگارند و می تواند سبب تشكیل رسوب از مسیر وریدي از تزریق همزمان داروي اینتگرلین با فوروزماید 

 در مسیر ورید گردد . 
 

 نالوکسان
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 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 هیپرتانسیون / هیپوتانسیون 

 آریتمی 

 ریوي حاد ادم 

 :پرستاری مالحظات
 شود تكرار باید دارو دوز بیمار پاسخ به بسته. 

 نماید بروز مجددا است ممكن مخدر با مسمومیت عالئم زیرا شود پایش دقت به حیاتی عالئم نالوکسان دادن از پس. 

 تب،  مفاصل، درد اضطراب،کمردرد، اشتهایی، بی شكمی، کرامپ شامل نماید بروز معتاد افراد در ترك عالئم است ممكن
 .ناپایدار نبض و فشارخون

 
 

 

 : دارویی طبقه
 بنزودیازپین  

 درمانی :  طبقه
 اضطراب ضد 

  :دارویی شکل
 میلی گرم = ا سی سی  5 

  تجویز : موارد
 اضطراب ضد آرامبخش،

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 آپنه 

 تنفسی دپرسیون 

 قلبی و تنفسی ایست 

 مرگ 

 :پرستاری مالحظات
 نشود تزریق سریع دارو. 

 شود هوشیاري اختالل دچار بیمار ساعت چندین تا است ممكن دوز به بسته. 

 .عالئم حیاتی بیمار به صورت دقیق و مداوم کنترل گردد 
 

 

 درمانی:  طبقه بندی
 اسكلتی عضالت کننده شل و آرامبخش و تشنج ضد

 میدازوالم

 دیازپام
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 :دارویی شکل
 سی سی  0میلی گرم =  01 

  :تجویز موارد
  اضطراب 

 صرع مداوم 

  پیشگیري از تشنج ناشی از تب 

 موارد منع مصرف : 
  مسمومیت حاد با الكل 

 کما 

 نوزادان 

 شوك 

 سازی:  رقیق

 انفوزیون توصیه صورت به آن تجویز سپس و دارو کردن رقیق . شود تزریق ورید درون به مستقیم بطور نشده، رقیق بصورت باید فرآوردها

 یابد .  می رسوب افزایش تشكیل احتمال شدن رقیق بدنبال و باشد می پائین بسیار آب در دیازپام حاللیت میزان اینكه بدلیل شود نمی
 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض

 کاردي برادي 

 قلبی عروق کالپس 

 تنفسی دپرسیون 

 :پرستاری مالحظات
 باشد دسترس در احیاء وسایل باید تزریق هنگام . 

 دارد وجود هیپوتانسیون و عضالنی ضعف تنفسی، سرکوب امكان دارو وریدي تجویز حین. 

 مانیتور دارو تزریق از بعد ساعت یک تا را بیمار تنفس سرعت . نمائید کنترل را حیاتی عالئم و داشته نظر تحت دقیقا را بیمار 

 نمایید .
 

 

  : دارویی طبقه بندی
 صرع ضد

 دارویی :  شکل
 سی سی  5میلی گرم = 051آمپول 

 : تجویز موارد
 استاتوس صرع 

 تروما بدنبال تشنج فوکال، ژنرالیزه، کلونیک تونیک ) تشنجی هاي بیماري ( 

 گلیكوزیدها از ناشی هاي آریتمی خصوصا بطنی هاي آریتمی 

 

  فنی توئین سدیم
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  :سازی رقیق
 011 سی سی نرمال سالین رقیق سازید .  51-05میلی گرم دارو را با 

 ساعت 4 تا حداکثر( شود مصرف بالفاصله باید را شده رقیق محلول(. 

 :  جانبی عوارض

 ترومبوفلبیت 

 آنمی و استئوپروز 

 هیپرپالزي لثه و سندرم استیون جانسون 

 دپرسیون CNS 

 دارو سریع تزریق از ناشی خون و برادیكاردي فشار افت 

 سندرم دستكش ارغوانی 

 سندرم هیدانتوئین 

 : پرستاری مالحظات
 روش  در رسوب احتمال و زیاد هاي ناسازگاري بد لیلinfusion  روش  Iv direct از  اجتناب جهت اما ، داده ترجیح

Extravasation )نمایید خودداري شود می دست دورسال عروق بداخل مستقیم تزریق از )دارو نشت . 

 محلول با را ورید مسیر مصرف، از بعد و قبل N/S دهید شستشو. 

 ،هیپوتانسیون ،برادیكاردي و بلوك دهلیزي  نمایید. زیرا باعث مانیتور درمان خالل در را بیمار تنفسی وضعیت و قلب نوار فشارخون
 و ایست قلبی می شود.

 نظر  از را بیمار رگ مرتب Extravasation  (شود می بافت شدید آسیب باعث زیرا نمایید بررسی  )دارو نشت 

 گرد قطع سریعا باید دارو راش، بروز صورت در 

  . هیچ موقع داروي دوپامین و فنی تویین  به صورت همزمان از یک رگ انفوزیون نشوند 

 .فنی توئین با سرم قندي رسوب می دهد . به همین دلیل با ید با سرم نرمالین سالین داده شود 

 هیچگاه نباید عضالنی تزریق شود زیرا سبب هماتوم و نكروز می شود 

 
 

 

 

 

 

 دارویی:  طبقه 
 باربیتورات 

 درمانی:  طبقه 
 تشنج ضد 

 دارویی :  شکل
 میلی گرم = ا سی سی 011

 نکته : 
 . باعث  ارست قلبی، ارست تنفسی و بلوك دهلیزي بطنی میگردد تزریق سریع فنی توئین

 

 فنوباربیتال
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 تجویز:  موارد
 .آور خواب آرامبخش، تشنج، ضد

  :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 تنفسی دپرسیون 

 آلرژیک واکنش 

 فشارخون افت 

  :پرستاری مالحظات
 گردد می تنفسی شدید ضعف بروز باعث دارو سریع تزریق. 

 شود پایش دارند تنفسی مشكالت که افرادي در ویژه به تنفس عمق و تعداد ، نبض تعداد فشارخون، تزریق، طی و قبل. 

 نماید می بروز شدیدتر تنفسی دپرسیون عارضه خونی، کم موارد در. 

 قراري بی و سرخوشی هیجان، از عبارتند آن عالئم که شود پارادوکس عوارض ایجاد باعث است ممكن 

 شود اجتناب مجاور هاي بافت به رگ از دارو نشت از دارو، بودن محرك به توجه با. 
 

 

 درمانی:  طبقه 
 سایكوز ضد 

  :دارویی شکل
 سی سی  0میلی گرم = 5

 تجویز:  موارد
 سایكوز ضد 

 آرامبخش 

 آور خواب 

 استفراغ و تهوع ضد 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 بدخیم نورولپتیک سندرم 

 تشنج 

 لكوپنی 

 :پرستاری مالحظات
 ،کنید پایش را تنفس و نبض تعداد فشارخون. 

 هیپرتانسیون،  تشنجی، حمالت سفتی، هیپرترمی، بروز صورت در کنید پایش بدخیم نورولپتیک سندرم عالئم نظر از را بیمار
 دهید اطالع پزشک به کاردي تاکی و CPK میزان افزایش ذهن، سطح در تغییر هیپوتانسیون،

 
 
 

 هالوپریدول
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 دارویی:  طبقه 
 کلسیم مكمل 

 درمانی:  طبقه 
 ها الكترولیت تعادل به کمک

 دارویی :  شکل
 سی سی ( 0میلی گرم =  011% ) 01آمپول 

 مصرف:  موارد
 تتانی نوزادان 

 هیپرپاراتیروئیدیسم 

  کمبود ویتامینD 

 آلكالوز 

 به عنوان آنتیدوت سولفات منیزیوم 

 تسكین کرامپ هاي عضالنی ناشی ار نیش و گزش حشرات 

 آن از ناشی تتانی و حاد هیپوکلسمی حاد درمان 

 هیپرکالمی اورژانس درمان 

 حاد هایپرمنیزمی درمان 

 سازی :  رقیق
 DWیا N/S مانند سازگاري هاي محلول از مشخصی مقادیر توسط ابتدا اینكه یا و شده تجویز نشده رقیق صورت به تواند می فرآورده

 .گردد انفوزیون %5
م قابل سبب دفع کلیوي کلسیم می شود )سر بهتر است آمپول کلسیم گلوکونات با سرم نرمال سالن انفوزیون نشود، زیرا سرم نرمال سالین

 درصد است( 5مورد دکستروز استفاده در این 

 حیات:  کننده تهدید جانبی عوارض
 کاردي برادي 

 قلبی آریتمی 

 قلبی ایست 

 :پرستاری مالحظات
 کنید بررسی کاردي برادي نظر از را بیمار نبض تزریق هنگام. 

 نمایید بررسی مجاور هاي بافت به دارو نشت نظر از مرتب بطور را تزریق محل. 

 گردد تجویز زیرجلدي یا عضالنی صورت به نباید دارو. 

 نمایید گرم بدن دماي تا را محلول ، تزریق از قبل. 
 

 

 

 کلسیم گلوکونات
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 درمانی:  طبقه بندی
 استفراغ و تهوع ضد ایمنی، سیستم کننده سرکوب التهاب، ضد 

 دارویی:  شکل
 میلی گرم  011پودر استریل 

 تجویز:  موارد
 درمان به مقاوم شوك شدید، التهاب 

 موارد منع مصرف : 
 نوزادان نارس 

 شیردهی 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 دارو از زیادي دوز سریع تزریق دنبال به عروقی و قلبی کالپس 

 پانكراتیت قلبی، نارسایی 

 : پرستاری مالحظات
 شود هیپوکلسمی و هیپوکالمی به منجر تواند می دارو شود، کنترل ها الكترولیت سرمی سطح و فشارخون. 

 شود هیپرگلیسمی می به منجر فرآورده این زیرا باشد دیابت ضد داروي دوز کردن تنظیم به نیاز است ممكن دیابتیک، بیمار در . 

 دیس پنه، تهوع، اشتهایی، بی تب، مفاصل، درد عضالنی، ضعف خستگی، : نمایید بررسی آدرنال نارسایی عالئم نظر از را بیمار 

 . یابد افزایش موقتا دارو دوز لزوم صورت در باشد الزم است ممكن است آن اولیه عالئم از ضعف و سرگیجه

 شود. آبسه یا آتروفی باعث است ممكن نمایید، خودداري دارو پوستی زیر تزریق از 

 

 

 دارویی:  طبقه 
 هیستامینی H2 گیرنده آنتاگونیست

 درمانی:  طبقه 
 اسید ترشح ضد

 دارویی:  شکل
 سی سی  0میلی گرم =  51 

 تجویز:  موارد
 اولسر استرس پروفیالکسی 

 دوازدهه و معده زخم ضد 

 مري به معده رفالکس درمان 

 

 هیدروکورتیزون

 رانیتیدین 
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 موارد منع مصرف:
 در بیماران مبتال به آریتمی

 نکات پرستاری در هنگام تجویز:
 نصف کردن دوز دارو در نارسایی کلیه 

 (5سی سی نرمال سالین و تزریق طی  01رانیتیدین در میلی گرم  51رقیق کردن فرم وریدي )دقیقه 

 .در بیماران دیالیزي شروع دوز روزانه پس از خاتمه هر دیالیز 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 آلرژیک واکنش 

 برونكواسپاسم 

 :پرستاری مالحظات
 دهید قرار نظر مد را سایكوز و اضطراب گیجی، نظر از ذهنی وضعیت. 

 BUN  و Cr شود. پایش 
 

 

 دارویی:  طبقه 
 بنزامید 

 درمانی:  طبقه 
 تهوع واستفراغ ضد

 دارویی:  شکل
 سی سی  0میلی گرم =  01 

 تجویز:  موارد
 تهوع ضد 

 فوقانی گوارش دستگاه کننده تحریک 

 موارد منع مصرف:
 پارکینسون 

 انسداد یا پارگی معده 

 فئوکروسیتوما 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 اکستراپیرامیدال واکنش 

 هیپرناتسیون گذرا 

 ناتوانی جنسی 

 عصبانیت و بی قراري 

 بی خوابی 

  متوکلوپرامید
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 ژنیكوماستی 

 :پرستاری مالحظات
 بی قراري، تحریک پذیري،و عصبانیت بیمار شود بروز باعث تواند می سریع وریدي داخل تزریق 

  باشد می توان آن را بدون رقیق کردن بطور آهسته وریدي تزریق کرد. ولی میلی گرم یا بیشتر  01اگر دوز دستور داده شده پالزیل
 .دقیقه انفوزیون شود 11تا  05میلی گرم نرمال سالین یا دکستروز طی  011میلی گرم باید با  01دوز بیشتر از 

 شود مصرف نباید روده انسداد به شک صورت در .شود تزریق احتیاط با فشارخون مبتالیان در. 

 مانند(می باشد اسپاسم و غیرارادي حرکات آن عالئم که کند بروز اول ساعت 48 تا 04 در است ممكن اکستراپیرامیدال عارضه 

 )صورت طرف یک شدن کج
 

 

 :  دارویی طبقه 
 الكترولیت 

 درمانی:  طبقه 
 آریتمی ضد تشنج، ضد

 دارویی :  شکل
 سی سی (  01میلی گرم = ا سی سی ) 511 

 : زیموارد تجو
 ضد تشنج، ضد آریتمی 

 موارد مصرف:
 درمان حمالت تشنجی ناشی از منیزیم خون 

 آریتمیهاي تهدید کننده 

  کاهش خطر مرگ پس ازMI 

 موارد منع مصرف:
 صدمات قلبی 

 آسیب میوکارد 

 نارسایی شدید کلیه 

 بیماري آدیسون 

 تداخالت دارویی:
 داروهاي ضد اضطراب، ضد افسردگی و بابیتوراتها 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 عروقی کالپس 

 قلبی بلوك 

 تنفسی فلج 

 %05سولفات منیزیوم 
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 :پرستاری مالحظات
 .تزریق وریدي دارو باید به صورت آهسته انجام شود تا از ایست قلبی یا تنفسی جلوگیري شود 

 کنید کنترل را بیمار حیاتی عالیم و وضعیت بار یک دقیقه 05 هر وریدي تزریق هنگام. 

 بار در دقیقه یا بیشتر باشد( 06)تعداد تنفس قبل از هر بار مصرف دارو باید .باشید قلبی بلوك و تنفسی سرکوب عالئم مراقب 

 ساعت  4سی سی در طی  011)در صورت برون ده ادراري کمتر از .باشید داشته نظر تحت را مایعات ده برون و مصرف میزان
 عمدتا درمان ادامه نمی یابد(.

 در نتیجه رفلكس حرکتی زانو باید قبل از هر بار مصرف دارو .است منیزیم با مسمومیت اولیه عالمت زانو رفلكس رفتن بین از
 کنترل شود.

 کنید پایش را منیزیم سرمی سطح. 

 باشید داشته دسترس در را وریدي گلوکونات کلسیم منیزیم، با مسمومیت عالیم درمان جهت. 

 

 

 

 

 دارویی :  طبقه 
 کربوهیدرات

 درمانی:  طبقه 
 کالري کننده تامین

 دارویی:  شکل
 سی سی ( 51% ) 51سی سی ( ، %51 )01 

 تجویز:  موارد
 شدید هیپوگلیسمی درمان 

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 هیپرگلیسمی 

 ریوي ادم 

 هیپرولمی هیپوولمی هیپومنیزمی هیپوکالمی :ها الكترولیت و آب اختالالت 

 :پرستاری مالحظات
 نمائید برسی نیز را بدن باز اسید وضعیت و ها الكترولیت و آب تعادل تجویز، هنگام.  

 به  گردد لخته تشكیل و ورید به آسیب ، وریدي تحریک باعث است ممكن محیطی عروق طریق از هیپرتونیک گلوکز تجویز
 شود. تجویز مرکزي وریدهاي طریق از باید دلیل همین

 : بشناسید را اسموالر هیپر عالئم
 ،گیجی و هوشیاري سطح کاهش هیپوولمی. 

 نکته:
 تزریق وریدي در دسترس باشد(ي آنتی دوت سولفات منیزیم کلسیم گلوکونات و کلسیم کلراید است)امالح کلسیم باید برا 

 

 گلوکز هیپرتونیک 
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 در مواردي و سرم اسموالریته ناگهانی افزایش به منجر تواند می وزن کم شیرخواران یا نوزادان در سریع یا و حد از بیش تجویز 

 .گردد مغزي خونریزي به منجر

 نظر از مرتب را ورید مسیر extravasation ، infiltration ، irritation آسیب به منجر تواند می زیرا نمایید بررسی 

 شود بافت شدید ونكروز
 

 

 

 

 

 درمانی:  طبقه بندی
  کننده قلیایی 

 :  دارویی شکل
%4/8% و 5/2سولوش    

 مقدار مصرف : 
meq/kg 1 تكراربراساس  دوز وABG  

 :تجویز موارد
 یدوز سلولی ، هیپرکالمی ضدافسردگی هاي سه حلقه ایی ، اس احیا طوالنی شده ، مسمومیت با در 

 مختلف علل از ناشی شدید متابولیک اسیدوز درمان . 

 به منجر تواند می اطفال سریع در تزریق نمائید، تزریق سریع و مستقیم را دارو بزرگساالن، در قلبی ایست هنگام 

 .شود شدید آلكالوز و جمجمه داخل خونریزي و جمجمه داخل فشار هایپرناترمی،کاهش

 :حیات کننده تهدید جانبی عوارض
 آلكالوزمتابولیک 

 هیپوکالمی 

 سدیم احتباس از ناشی ریوي ادم. 

 سال 0 زیر کودکان در دارو سریع تزریق اثر در اي جمجمه داخل خونریزي. 

 موارد احتیاط : 
ویز بیش سیدوز را نشان دهد  . مكن است تجآنالیز گاز خون شریانی نتواند به طور دقیق اطی ایست قلبی یا شوك شدید مكن است 

 از حد بی کربنات سدیم میزان تحویل اکسیژن به بافت ها را مختل کند . 

 :پرستاری مالحظات
 شود پایش کلیه وضعیت و ها الكترولیت و خونی گازهاي بالینی، وضعیت نظر از بیمار بایستی درمان خالل در  

 کنید اصالح درمان حین و قبل را هیپوکلسمی و هیپوکالمی بویژه الكترولیتی اختالالت 

  یک سی سی برابر با یک میلی اکی  درصد  4/8میلی اکی واالن و در سولوشن  1.8یک سی سی برابر با درصد  5/2در سولوشن
 واالن

 نکته :

 شود. می هیپراسموالر سندرم بروز باعث هایپرتونیک هاي محلول سریع یا و حد از بیش تجویز 

 

 سدیم بی کربنات 
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  لوله تراشه تجویز کرد . زیرا باعث فعال کردن سورفاکتانت و در توان بی کربنات سدیم را از طریق ریوي نمی  –در طی احیا قلبی
 نتیجه آتلكتازي می گردد . 

 
 

 

 

 

 

  دارویی: طبقه 
 سمپاتومیمتیک 

  درمانی: طبقه 
 گشاد کننده برونش 

  شکل دارویی:
 MCG/DOSE 011اسپري   

 موارد تجویز:  
 آسم ، اسپاسم برونش

 عوارض تهدید کننده حیات:
 برونكواسپاسم 

 افزایش فشار خون 

 ین صدريآنژ 

 :پرستاریمالحضات 
 برونكواسپاسم واکنشی را مد نظر داشته باشید. این عارضه ناشی از حساسیت به دارو است 

  عملكرد تنفس شامل ABG کنید ، صداهاي تنفس  و تعداد ضربان قلب را بررسی 

 

 
 

 .میشود محسوب پرستار وظیفه ترین پرمسئولیت عنوان به و باشد می پرستاري فعالیتهاي شایعترین و مهمترین از یكی دارو تجویز

 نکته :
داروهاي که از طریق لوله تراشه .بیكربنات را نمیتوان از طریق لوله تراشه تجویز کرد، پرهیز نمایید  CPRاز تزریق بی رویه و زود هنگام در  

 ، آتروپین ، لیدوکایین ، نالوکسانمی توان تجویز کرد : اپی نفرین 

 

 سالبوتامول

 محاسبات دارویی 
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 .میباشد داروها بالینی محاسبه توانایی و داروشناسی دانش جمله از مختلف هاي زمینه در دانش نیازمند داروها ایمن و موثر تجویز

 و میباشد برخوردار زیادي اهمیت از دارو انفوزیون هنگام در خصوص به صحیح مقدار اصل وریدي، داخل ویژه به تزریقی داروهاي تجویز در

 .گردد محاسبه دقت به آن انفوزیون سرعت و غلظت دارو، مقدار باید

 :شود رعایت کامال زیر اساسی اصل شش باید استاندارد روش با دارو تجویز از اطمینان برای
 صحیح داروي 

 صحیح دوز 

 صحیح مددجوي 

 صحیح روش 

 صحیح زمان 

 شده داده داروهاي)پرونده در نوشتن(کردن مستند 

 خوراکی داروهای دوزاژ مقدار محاسبه
 

 شده داده دستور دوز
 

 موجود دوز

 
 x   نظر مورد داروي مقدار

 
 دسترس در داروي مقدار

 

  :موجود دوز

 شده تعیین ها داروخانه یا دارو سازنده هاي شرکت توسط مختلف واحدهاي حسب بر دارو مقدار.است دسترس در داروي حجم یا وزن مقدار

 لیتر در گرم میلی 5 یا گرم میلی 01 "مثال.شود می نوشته دارو برچسب روي بر و

  :دسترس در داروی مقدار

 کپسول یک تواند می دسترس در میزان جامد داروهاي براي.است دسترس در مقدار محتواي که دارویی مقدار یا اصلی واحد است عبارت

 .دارد بستگی آن ظرف به که باشد لیتر یا لیتر میلی تواند می دسترس در مایع میزان.باشد

 : سرم قطرات تنظیم محاسبه

 .گردد می انجام تحلیل – تجزیه و فرمول روش شیوه دو به محاسبات

 : فرمول روش

 .شوند می تجویز ساعت در لیتر میلی یا و ساعت در لیتر صورت به که است انفوزیونی هاي محلول و ها سرم مختص روش این

 05  محلول  مقدار

  تعداد قطرات در دقیقه                                                                                                                                

  61  زمان انفوزیون 

 :  تحلیل و تجزیه روش

 05 با برابر ml 0 هر که مطلب این دانستن با نهایت در و شود انفوزیون بیمار به سرم از ml چند دقیقه 0 در برسید نتیجه این به باید
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 .کنید محاسبه را سرم قطرات تعداد توانید می باشد می سرم ست قطره

 ؟ شود انفوزیون بیمار به دقیقه 0 در باید سرم محلول از لیتر میلی چند : 0 مرحله

 .کنید مشخص را دقیقه در قطرات تعداد :0 مرحله

 1.11 که نمود تعیین توان می زیر تناسب از استفاده با میباشد، قطره 05 حاوي لیتر میلی یک هر معمولی هاي ست در اینكه به توجه با

 .است شده تشكیل قطره چند از لیتر میلی

 :  میکروست قطرات تعداد محاسبه

  .شوند رقیق )سرم( وریدي محلولهاي توسط تزریق از قبل بایستی وریدي داخل داروهاي از بسیاري

 :است عبارت داروها کردن رقیق از هدف

 دارو تزریق از ناشی تحریكی اثرات کاهش یا بردن بین از 

 تزریق سرعت تنظیم 

 سریع شوك بروز از پیشگیري 

 که نمود محاسبه مختلفی واحدهای اساس بر میتوان را میشوند تزریق وریدی انفوزیون صورت به که داروهایی

 از: عبارتند آنها مهمترین

 ساعت در لیتر میلی ml/hr 

 ساعت در لیتر L/hr 

 دقیقه در گرم میكرو 

 دقیقه در گرم میلی mg/min 

 دقیقه در بدن وزن گرم کیلو هر ازاء به گرم میكرو 

 :  دارویی محاسبات سایر
 شوند می تجویز (  L /hr ساعت) در لیتر یا(  (ml/hr ساعت در لیتر میلی صورت به که داروهایی

 .شوند می تجویز ساعت در لیتر یا ساعت در لیتر میلی صورت به که باشد می داروهایی مختص زیر فرمول

 61   مقدار محلول                                

 تعداد قطرات در دقیقه   

 61  زمان                                                                                                   

 باشد لیتر میلی حسب بر باید محلول مقدار. 

 میباشد 61 با برابر میكروست در قطره فاکتور. 

 شود انفوزیون بیاید سرم که )ساعت برحسب( زمانی مدت. 

 میشود ضرب 61 در )ساعت( انفوزیون کل زمان بنابراین باشد دقیقه حسب بر باید کل زمان 
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