
جدول محاسبات دارويي(داروهاي انفوزيون)

سرم نيتروگليسيرين:
يك آمپول TNG (10mg)در 5OCC  سرم حل شده

10µg/min= 3CC/h

هپارين:
10000 واحد هپارين را در 5OCC  سرم حل شده: 

 200u = 1 محلولcc

انسولين رگوالر:
 5occ 10 سرم نرمال سالين  در سرنگcc 10  انسولين رگوالر را باu : ابتدا محفظه سرنگ  و مسير جريان انسولين را پرايم ميكنيم
 K  حل نموده و با كشيدن پيستون به سمت عقب، تمام بدنه داخلي سرنگ در تماس با دارو قرار گرفته و سپس محلول از طريق ست

تخليه ميشود تا تمام مسير اشباع گردد.
سپس:

 50u  انسولين رگوالر در 5occ  سرم نرمال سالين حل شود 
1u/h = 1  محلولCC/h

الزيكس دريپ:
يك آمپول الزيكس (40mg) را در 4OCC  نرمال سالين حل ميكنيم

1mg/h = 1  از محلولCC/h

دوبوتامين و دوپامين :
براساس وزن بيمار مقدار دارو انتخاب ميشود

دوز دارو براساس ميلي گرم = وزن بيمار برحسب كيلوگرم × ۳  

مقدار محاسبه شده دارو را در 5occ  سرم نرمال سالين يا دكستروز %5 حل شود 

1µg/kg/min =  1CC/h

اپي نفرين - نور اپي نفرين - ميلرينون :
براساس وزن بيمار مقدار دارو انتخاب ميشود.

دوز دارو براساس ميلي گرم = وزن بيمار برحسب كيلوگرم ×  ۰/۰۳ 

مقدار محاسبه شده دارو را در 5occ  سرم نرمال سالين يا دكستروز %5 حل شود 

1µg/kg/min =  100CC/h

( 25 - 75CC/h)  /25 - /75µg/kg/min                       :ميلرينون
(5 - 20CC/h)  /05 - /2µg/kg/min         :اپينفرين و نوراپينفرين



جدول محاسبات دارويي(داروهاي انفوزيون)

آميودارون:
در سه دوز داده ميشود:

دوز اول(دوزSTAT): يك آمپول آميودارون (150mg) را در 50cc سرم حل نموده و در طول ۱۰ دقيقه انفوزيون شود
دوز دوم(1mg/min): دو آمپول و ۱/۲ سيسي (360mg) را در 50cc سرم حل نموده و در عرض ۶ ساعت انفوزيون شود.

دوز سوم(5mg/min/.): سه آمپول و ۱/۸ سيسي (540mg) را در 50cc سرم حل نموده و در عرض ۱۸ ساعت انفوزيون شود.

سولفات منيزيوم:
در دو دوز داده ميشود:

دوز اول(دوزSTAT): 2gr (4cc از ويال %50 يا  10cc از ويال %20 ) را در سرم DW5%  حل نموده 

در بيماران با ريتم تورساد بدون نبض در عرض يك تا دو دقيقه o

در ساير بيماران در عرض ۱۵ دقيقه o

دوز نگهدارنده(20mg/min - 3): با توجه به مقدار تجويز شده براي ۲۴ ساعت آماده ميشود 

تهيه و تنظيم: مسلم منصوري(سرپرستار آيسييو قلبباز) - ام ليال عليخواه (پرستار آسسييو قلبباز)

                                                                     


