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	تزریق مداوم	تزریق متناوب	تزریق مستقیم	حجم سرم 	سرم سازگار	حجم مناسب حالل	حالل مناسب	دسته درمانی	دسته دارویی	نام ژنریک دارو

  

  سفتریاکسون
  

Ceftriaxone		
sodium	

  

  

سفالوسپورین 

  نسل سوم

  

  

آنتی بیوتیک ، 

  ضد باکتري

  

  

آب مقطر 

  استریل

Mg 

250  
Ml 2.4	

Mg 

500  
Ml4.8  

Gr 1  Ml9.6  

Gr 2  Ml19.2  
  

NS	  و

D/W5%  

  

داروي آماده سازي 

سی  50- 100شده در 

سی سرم سازگار 

  رقیق سازي گردد

  

  

  توصیه نمی شود

  

  

محلول رقیق شده طی 

دقیقه انفوزیون  30-15

  شود

  

  

  توصیه نمی شود

  

  

  

  

  

  سفازولین

  

Cefazolin	
sodium	

  

  

  

سفالوسپورین 

  نسل اول

  

  

آنتی بیوتیک ، 

  ضد باکتري

  

  

  

آب مقطر 

  استریل

  

  

 2میلی گرم با  500هر ویال 

گرمی  1سی سی و هر ویال 

سی سی آماده سازي  5/2با 

	گردد

NS	  و

D/W5%	

  

  

هر ویال یک گرمی 

سی سی  100تا  50در 

سرم سازگار حل 

  شود

هر یک گرم 

فراورده یا کسري 

 3- 5از آن در طی 

دقیقه از طریق 

WAY 3  همراه با

جریان سرمهاي 

  سازگار تزریق گردد

  

  

  

محلول رقیق شده طی 

دقیقه انفوزیون  60-30

  شود

  

  

  

  توصیه نمی شود

  

  

  سفتازیدیم

Ceftazidime	

  

  

سفالوسپورین 

  نسل سوم

  

آنتی بیوتیک ، 

  ضد باکتري

  

  

آب مقطر 

  استریل

  

میلی گرم دارو با  100هر 

یک سی سی حالل مناسب 

  آماده سازي گردد

هر یک گرم 

دارو حداقل با 

سی سی و  50

گرم دارو  2هر 

سی سی  100با 

سرم سازگار 

  رقیق گردد

هر یک گرم دارو 

سی سی  50حداقل با 

گرم دارو با  2و هر 

سی سی سرم  100

  سازگار رقیق گردد

تک دوز فراورده 

بصورت رقیق نشده 

دقیقه  3-5در طی 

بطور مستقیم 

  تزریق شود

  

  

محلول رقیق شده طی 

دقیقه انفوزیون  30-15

  شود

  

  

  توصیه نمی شود

  سیپروفلوکساسین

Ciprofloxacin  

  

  فلوروکینولون

آنتی بیوتیک ، 

  ضد باکتري

....................  ...........................  ........................  ........................    

  توصیه نمی شود

  

محلول رقیق شده طی 

  انفوزیون شوددقیقه  60

  

  توصیه نمی شود
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  سفپیم

Cefepime	
hydrochloride	

  

سفالوسپورین 

  نسل چهارم

  

آنتی بیوتیک ، 

  ضد باکتري

  

آب مقطر 

  استریل

  

 5میلی گرم با  500هر ویال 

سی سی حالل مناسب 

  آماده سازي گردد

NS	
DW5%	

هر یک گرم دارو 

سی سی  50حداقل با 

سرم سازگار رقیق 

  گردد

تک دوز فراورده 

بصورت رقیق نشده 

دقیقه 5در طی 

بطور مستقیم 

  تزریق شود

میلی لیتر 50حداقل با 

D/W  یاNS  به مدت

دقیقه تزریق  60-30

  شود

  

  توصیه نمی شود

  

  آمیکاسین

Amikacin	
sulfate  

  

  آمینوگلیکوزید

  

  آنتی بیوتیک

  

  

............................  

  

  

...............................  

NS	
DW5%  

DS	

از دارو  mg 500هر 

 cc 200 -100با 

سرم سازگار رقیق 

  شود

  

  توصیه نمی شود

محلول رقیق شده طی 

دقیقه در  60تا  30

بزرگساالن و اطفال و در 

 1-2شیرخواران طی 

  ساعت انفوزیون شود

  

  توصیه نمی شود

  Bآمفوتریپسین 

Amphotericin	B  

  

......................  

  

  

  

  ضد قارچ

  

  آب مقطر استریل

  

 10در  mg 50هر ویال 

  سی سی

سی  250- 500

  سی

    سی سی 250- 500

  توصیه نمی شود

  

 2-6محلول رقیق شده 

  ساعت

  

  توصیه نمی شود

  

	کلیندامایسین

Clindamycin	
phosphate	

  

  

مشتق 

  لینکومایسین

آنتی بیوتیک ، 

ضد باکتري، 

  ضد تک یاخته

  

  

................................  

  

  

  

...........................  

NS	
DW5%	

 mgدوز کمتر از 

سی سی  50در  900

و دوزهاي باالتر در 

سی سی  50- 100

  رقیق سازي شود

محلول رقیق شده با   توصیه نمی شود

 min /mg 120سرعت 

دقیقه  10-60طی 

  انفوزیون شود

  

  توصیه نمی شود

  دگزامتازون

Dexamethasone	
sodium	

phosphate	

  

هورمون 

  گلوکوکورتیکوئید

ضد التهاب و 

سرکوب کننده 

  سیستم ایمنی

  

...........................  

  

................................  

NS	
DW5%	

مورد نیاز با دوز 

سی سی از  50- 100

سرم سازگار رقیق 

  سازي گردد

تک دوز فراورده 

بصورت رقیق نشده 

دقیقه 1در طی 

  تزریق شود

    مطابق با دستور پزشک

  توصیه نمی شود
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	سرم سازگار	حجم مناسب حالل	حالل مناسب	دسته درمانی	دسته دارویی	نام ژنریک دارو

  

  

  دکستروز

  

Dextrose	
(glucose)	

  

  

کربوهیدرات 

  )منوساکارید (

  

جانشین 

مایعات ، تامین 

  کننده کالري

  

..........................  

  

................................  

  

  درصد  به میزان دکستروز مورد نیاز وابسته است 25محلول 

  درصد   به میزان دکستروز مورد نیاز وابسته است 5محلول 

  ساعت 3در طی حداقل  cc 1000و  10-15طی  در cc 5درصد    هر  10محلول 

  ساعت 12الی  4در طی  cc 500درصد    20محلول 

  ساعت 12الی  4درصد  با توجه به وزن بیمار در طی  30محلول 

  ساعت 12الی  4درصد  با توجه به وزن بیمار در طی  40محلول 

  ساعت 4-12رو طی دا cc 500دقیقه ، با توجه به وزن هر  1در طی  cc 3درصد  50محلول 

  ساعت 4-12دارو طی  cc 500درصد با توجه به وزن  60محلول 

  ساعت 4-12دارو طی  cc 500درصد     70محلول 

  

  

  جنتامایسین

Gentamicin	
sulfate	

  

  

  

  

  

  آمینوگلیکوزید

  

  

  

  آنتی بیوتیک

.............................  ....................................  NS	  و

D/W5%	

دوز مورد نیاز در 

سی سی  50- 200

سرم سازگار رقیق 

در کودکان و . شود 

نوزادان مطابق با نیاز 

بیمار این حجم 

  کاهش یابد

  

  

  

  

  توصیه نمی شود

  

محلول رقیق شده طی 

دقیقه در  60تا  30

کودکان افزایش طول 

 2مدت انفوزیون تا 

  ساعت

  

  

  

  توصیه نمی شود

  

  ایمی پنم

Imipenem-
cilastatin	

  

  

  کارباپنم

  

آنتی بیوتیک ، 

  ضد باکتري

NS و  d/w	

5%  
D/W10%	

  

از  ml 10هر ویال دارو با 

  حالل مناسب

NS و  

D/w	5%  
D/W10%	

  

 90دوز مورد نیاز با 

سی سی از سرم 

سازگار رقیق سازي 

  گردد

  

  

  توصیه نمی شود

میلی گرم  500هر 

فراورده یا کسري آن در 

و  دقیقه 20-30طی 

میلی گرم آن طی  750

  دقیقه 40- 60

  

  

  توصیه نمی شود
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  مروپنم

Meropenem	

  

  

  کارباپنم

  

  

  آنتی بیوتیک

  

  

	آب مقطر استریل

 10میلی گرم با  500هر 

سی سی و هر یک گرم 

سی سی  20ورده با فرآ

حالل مناسب آماده سازي 

  گردد

NS  
R  وLR و  

D/W5%  
NS45%	

داروي آماده سازي 

 50-250شده در 

سی سی سرم سازگار 

  رقیق سازي گردد

تک دوز فراورده به 

صورت رقیق نشده 

 3-5در عرض 

  دقیقه تزریق گردد

محلول رقیق شده طی 

دقیقه  30تا  15

  انفوزیون شود

  

  

  توصیه نمی شود

  

  

  

  مترونیدازول

Metronidazole	
hydrochloride	

  

  نیترو ایمیدازول

  

ضد باکتري و 

  ضد آمیب

  

.............................  

  

.............................  

  

.........................	

  

............................  

  

  توصیه نمی شود

  

محلول از پیش رقیق 

شده فرآورده طی حداقل 

  یک ساعت انفوزیون شود

سرعت انفوزیون 

مداوم باید مطابق 

با دستور پزشک 

  تنظیم شود

  

  

  

  مورفین

Morphine	
	sulfate	

  

  

  

  آگونیست مخدر

  

  

  

  ضد درد

  

  

  

...........................  

  

  

  

..............................  

NS	  و

D/W5%  

  

  

  

..............................  

فرآورده  mg15هر 

حل  ml 5 -4در 

 4-5شود و در طی 

  دقیقه تزریق شود

  

  

  

  توصیه نمی شود

از /. mg 1- 1هر 

 ml 1دارو در 

سرم سازگار حل 

شود و طبق 

دستور پزشک 

انفوزیون مداوم 

  شود

پنی سیلین  جی 

  پتاسیم

Pencillin	G	
potassium	

  

  

  پنی سیلین

  

  بیوتیکآنتی 

NS	  و

D/W5%  و

  آب مقطر استریل

  

حجم حالل بر اساس 

  شرکت سازنده

NS	  و

D/W5%  

  

تک دوز فرآورده در 

ml 1000-50  سرم

سازگار رقیق سازي 

  گردد

  

  

  توصیه نمی شود

 100دوز مورد نظر در 

سی سی رقیق کننده 

بالغین (ساعت  1-2طی 

دقیقه  15-30و در طی )

  )کودکان و نوزادان (

  

د نظر در دوز مور

سی سی  1000

سرم سازگار طی 

  ساعت 24
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  پنتاپرازول

  

Pantoprazole	
sodium	

  

مهار کننده پمپ 

  پروتون

ضد زخم 

پیتیک ، مهار 

کننده ترشح 

  اسید معده

  

  

  

NS	
	

  

فرآورده  mg 40هر ویال 

  سی سی حل شود 10در 

NS	  و

D/W5%  
LR	

  

تک دوز فرآورده با 

ml 100  سرم

  سازگار

  

تک دوز فرآورده به 

صورت رقیق نشده 

  دقیقه 2در طی 

  

محلول رقیق شده 

دقیقه  15فرآورده طی 

  با حداکثر سرعت

Min /mg 3  

  

  توصیه نمی شود

  

  ونکومایسین

Vancomycin	

  

گلیکوپیتید سه 

  حلقه اي

  

  آنتی بیوتیک

  

	آب مقطر استریل

 10فرآورده با  mg 500هر 

سی سی آب مقطر استریل 

رقیق  cc 20در  gr 1هر 

  شود

NS	  و

D/W5%	

 ccدر  mg 500هر 

 ccدر  gr 1و  100

سرم سازگار  250

  رقیق سازي گردد

  

  توصیه نمی شود

هر تک دوز فرآورده در 

انفوزیون  دقیقه 60طی 

  شود

  

  

  توصیه نمی شود

  

  

  

  پیپراکتام

Piperacillin	
sodium	
pipracil	

  

پنی سیلین وسیع 

  الطیف

  

آنتی بیوتیک ، 

  ضد باکتري

NS	
	D/W5%و  	

و آب مقطر 

  استریل 

  و

 D/S	

Gr 2  Ml4	

Gr	  3  Ml6	

Gr  4	Ml8	
  

NS	  و

D/W5%	

تک دوز فرآورده در 

ml 100-50  سرم

سازگار رقیق سازي 

  گردد

تک دوز فرآورده به 

صورت مستقیم طی 

دقیقه تزریق  3- 5

  شود

  

محلول رقیق شده طی 

دقیقه  30تا  20

  انفوزیون شود

  

  

  

  

  توصیه نمی شود

  

  

  کلستین

Colistimethate	
sodium	

  

  

  

  

  آنتی بیوتیک

  

  

  

آنتی بیوتیک ، 

  ضد قارج

  

  

  

  

  آب مقطر استریل

  

  

  

  

  سی سی 2

  

  

NS	  
	و 

D/W5%  
LR	

  

  

- 100هر ویال دارو با 

سی سی سرم  50

سازگار رقیق سازي 

  گردد

  

  

تک دوز فراورده به 

صورت رقیق نشده 

 3-5در عرض 

  دقیقه تزریق گردد

  

  

  

محلول رقیق شده 

دقیقه  30فرآورده طی

  انفوزیون شود

نیمی از کل دوز 

روزانه به صورت 

داخل وریدي 

مستقیم در طی 

دقیقه  3- 5

-2دد انفوزیون گر

  ساعت بعد  1
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  )ادامه(کلستین 

Colistimethate	
sodium  

  

  )ادامه(

  

  

  )ادامه(

  

  

  )ادامه(

  

  

  )ادامه(

  

  

  )ادامه(

	

  

  )ادامه(

  

  

  )ادامه(

  

  

  )ادامه(

  

به  میزان باقیمانده

صورت رقیق شده 

 22-23در طی 

  ساعت با سرعت

 hr /mg 6-5 

  .انفوزیون گردد

  

  کلرامفنیکل

Chloram	phenicol	
sodium	

  

مشتق دي کلرو 

  استیک اسید

  

آنتی بیوتیک ، 

  ضد باکتري

  

  آب مقطر استریل

 10گرمی دارو با  1هر ویال 

سی سی حالل مناسب 

  سازي شودآماده 

NS	  و

D/W5%	

گرم دارو با  1هر 

سی سی  50- 100

سرم سازگار رقیق 

  سازي گردد

تک دوز فراورده به 

صورت رقیق نشده 

 3-5در عرض 

دقیقه به طور 

مستقیم تزریق 

  گردد

  

محلول رقیق شده طی 

دقیقه  30تا  15

  انفوزیون شود

  

تک دوز فرآورده 

ساعت  6طی 

  تزریق گردد

  

  جمشیديزهرا : تهیه کننده 

   :منابع
 ١٣٩٢دکتر ایمان کریم زاده  - راھنمای کاربردی داروھای تزریقی دکتر سھا نمازی 

  1385. تهران . انتشارات روشن کتاب. اطالعات داروئی و داروهاي ژنریک ایران  •

• WWW.FDA.GOV 
• WWW.EMA.EUROPA.EU 
• WWW.NLM.NHI.GOV 
• WWW.AMERICANNURSETODAY	.COM 
• WWW.MEDSCAPE.COM 
• Karch,M.A.	lippincotts	Nursing	Drug	Guide.	LWW.2006 
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