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نام دارو

وازوپرسین (هورهون آنتی دیورتیک )

((rasopraeine

طبقه دارویی

ظذ دیبثز ثی ٔضٜ

طبقه درمانی

 ٖٛٔٛٞدّی دیشیذی ٞیذٛفیض خّمی كیٛا٘ی – آ٘شی دیٛسسیه  ،داسٚی وٕه سـخیصی

اشکال دارویی

Inj:pressor 20u/ml

موارد مصزف

دیبثز ثی ٔض ٜغیش ٘فشٚط٘یه  ٚغیش ػبیىٛط٘یه –خ٘ٛشیضی لؼٕز فٛلب٘ی دػشٍبٌٛ ٜاسؽ

عوارض جانبی

ؿـٓ ٌٛؽ كّك ٚثیٙی  :سلشیه ثیٙی  ،اكشمبٖ  ،سیٙیز
دػشٍب ٜػصجی ٔشوضی  :خٛاة آِٛدٌی  ،ػش دسد  ،ثیلبِی ٌ ،ش ٌشفشٍی .

اقذامات پزستاری

وٙششَ سٚصا٘ٚ ٝصٖ  ٚفـبس خ ٖٛثیٕبسِ -یٛاٖ آة ٞشا ٜثب ٞش ٘ٛثز سضسیك – ٔشالجز اص ػالئٓ ٔؼٕٔٛیز ثب
آة

فزمول محاسبه
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نام دارو

پرویوفول )(PROFOFOR

طبقه دارویی

داسٚی اصّی یب وٕه ثیٟٛؿی ػٕٔٛی – ػٛاسیٞ -ٛیذٛس٘ٛیه وٛسب ٜاطش

طبقه درمانی

داسٚی اصّی یب وٕىی ثیٟٛؿی ػٕٔٛی ،ػذاسیٞ-ٛیذٛٙسیه وٛسب ٜاطش
Injection : 10 mg/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

اِمبء ٚادأ ٝثیٟٛؿی  ،ایؼبد سؼىیٗ دس كیٗٔشالجزٞبی ٚیظ ٚ ٜیب اػٕبَ ػشاكی ٚسـخیصی

عوارض جانبی

وبٞؾ فـبسخٚ ، ٖٛلف ٝسٙفؼی  ،دیؼش٘ٛی  ٚكشوبر ٔیٛوّ٘ٛیه

اقذامات پزستاری آٔبد ٜثٛدٖ سؼٟیضار الصْ ػٟز ثیٟٛؿی  ٚاكیبء – دشٞیض اص سؼٛیض ٕٞضٔبٖ داس ٚثب خ ٖٛیب دالػٕب اص یه
ٔشي
فزمول محاسبه

ثضسٌؼبالٖ :ثشای اِمبء ثیٟٛؿی  ،اص ؼشیك سضسیك ٚسیذی  ،ثٔ ٝیضاٖ (  mg/kg2/5-1/5دس افشاد وٕشش اص 55
ػبَ ػٗ)  ٚثب ػشػز ٔ 20-40یّیٌشْ دس ٞش  10طب٘ی ( ٝدس افشاد ثبالی ػٗ  55ػبَٔ ،لذٚدٔ ٜصشف دبئیٗسش
اػز) سؼٛیض ٔیؿٛد .ثشای سذا ْٚثیٛٞؿی اص ؼشیك سضسیك داخُ ٚسیذی ثٔ ٝیضاٖ  12-4mg/kg/hیب
سضسیك داخُ ٚسیذی ثٔ ٝیضاٖ ٔ 25-50یّیٌشْ سؼٛیض ٔیؿٛد و ٝثؼش ٝث٘ ٝیبص ثیٕبس لبثُ سىشاس ٔیثبؿذ.
ثشای ایؼبد سؼىیٗ دس كیٗ ٔشالجزٞبی ٚیظٕٞ( ٜشا ٜثب سٙفغ وٕىی ) اص ؼشیك سضسیك داخُ ٚسیذی ثٝ
7
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ٔیضاٖ  ٚ 4-0/3mg/kg/hسب ٔذر ػ ٝسٚص سؼٛیض ٔیؿٛد .ثشای ایؼبد سؼىیٗ دس اػٕبَ سـخیصی یب
ػشاكی دس اثشذا اص ؼشیك سضسیك داخُ ٚسیذی ٔ ،مذاس  1-0/5mg/kgدس ٔذر صٔب٘ی ثیؾ اص  1-5دلیمٝ
سؼٛیض ٔیؿٛدٔ .مذاس ٔصشف ٍٟ٘ذاس٘ذ ٜاص ؼشیك ا٘فٛصی ٖٛداخُ ٚسیذی(  4/5-1/5mg/kg/hrدس صٛسر
٘یبص ث ٝافضایؾ ػشیغ ػٕك سؼىیٗ،ثٔ ٝیضاٖ ٔ 10-20یّیٌشْ افضایؾ ٔییبثذ) ٔیثبؿذ .دس افشاد ثبالسش اص ػٗ
 55ػبَ ٕٔىٗ اػز ثٔ ٝمبدیش وٕشض ٘یبص ثبؿذ.
وٛدوبٖ :ثشای اِمبء ثیٛٞؿی دس ػٙیٗ ثبالی  3ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  2/5mg/kgو ٝثؼش ٝث ٝظشٚسر  ،سٙظیٓ
ٔیؿٛد ثشای اطش كفظ  ٚسذا ْٚثیٟٛؽ ،دس ػٙیٗ ثبالی 3ػبَ ثٔ ٝیضاٖ9-15 mg/kg/hr-9سؼٛیض ٔی ؿٛد.
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نام دارو

بایپریدین

)(BIPERIDEN

طبقه دارویی

ظذ دبسویٙؼی٘ٛیؼٓ

طبقه درمانی

آ٘شی وِٛیٙشطیه – ظذ دبسویٙؼ٘ٛیؼٓ
Ingection:Biperidenlactahe mg / ml
Tablet:Biperideahcl2my

اشکال دارویی
موارد مصزف

ث ٝػٛٙاٖ داسٚی وٕىی دس  ٕٝٞاؿىبَ دبسویٙؼ٘ٛیؼٓ ثٛیظ ٜدبسویٙؼ ٖٛدغ اص آ٘ؼفبِیز  ٚایذیٛدبسیه ،
وٙششَ دبسویٙؼ٘ٛیؼٓ ٘بؿی اص داس ( ٚػالئٓ اوؼششادیشأیذاَ )

عوارض جانبی

خٛاة آِٛدٌی ػشٌیؼ ، ٝظؼف ػعال٘ی  ،ػذْ آٌبٞی ٘ؼجز ث ٝصٔبٖ ٔ ٚىبٖ  ،ػشخٛسدٌی  ،دشیـب٘ی ،
اغشـبؽ ؿؼٛس ٞ ،یذ ٛسب٘ؼی ٚ ٖٛظؼیشی  ،سبسی دیذ  ،خـىی دٞبٖ  ،سٟٛع  ٚاػشفشاؽ

اقذامات پزستاری وبٞؾ دٚص دس صٛسر ثشٚص خـىی دٞبٖ ؿذیذ یب ثی اؿشٟبیی  ٚوبٞؾ ٚصٖ – ٕٔب٘ؼز اص ثشٚص یجٛػز
فزمول محاسبه
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نام دارو

دگساهتازون

)(DEXMETHASONE

طبقه دارویی

آدس٘ٛوٛسسیىٛئیذ صٙبػی ؼٛال٘ی اطش – ظذ اِشٟبة ٔ -یضاِٛوٛسسیىٛئیذ ظؼیف -ظذ سٟٛع  -ایٕٛ٘ٛػبدشػب٘ز

طبقه درمانی

ظذاِشٟبة ٌّٛ،وٛسسیىٛئیذ،سعؼیف وٙٙذ ٜایٕٙی  ،ظذاػشفشاؽ  ،ػبُٔ سـخیصی

اشکال دارویی

Elixir:/my/ml
Tablets:/my
In jection: my/ml
٘بسػبیی آدس٘بَ ٚ ،ظؼیز ٞبی اِشٟبثی  ،كبالر آِشطیه  ،اخشالالر ٕٞبوِٛٛطیه  ،ادْ ٔغضی  ٚؿٛن ادیؼ٘ٛی ،

موارد مصزف

دسٔب٘ی سؼىیٙی ثیٕبسی ٘ئٛدالػشیه ،دسٔبٖ وٕىی وٛسبٔ ٜذر دس اخشالالر سٔٚبسِٛٛطی كبد ،
عوارض جانبی

خـىی  ٚخ٘ٛشیضی اص ثیٙی ،فمذاٖ كغ ثٛیبیی  ،ثیٟٛؿی ٚ ،سسیٍ ، ٛػشدسد ٞ ،یذشسب٘یؼ ، ٖٛادْ  ،ثی ٘ظٕی ٞبی
لبئذٌی  ،ػشوٛة سؿذ دس وٛدوبٖ ٞ ،یذشٌّیؼٕی  ،دشٔٛیی ٌّٛ ،و ، ْٛسٟٛع  ،افضایؾ اؿشٟب  ،ظؼف ػعال٘ی ،
آوٝٙ

اقذامات پزستاری
فزمول محاسبه
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نام دارو

هنیسیوم سولفات )(Mangnesium Sulfate

طبقه دارویی

ػِٛفبر ٔٙیضیٓ – ظذ سـٙغ

طبقه درمانی

ػِٛفبر ٔٙیضیٓ – ظذ سـٙغ

اشکال دارویی
موارد مصزف

Ing:10m1:50%

ing:10%-20%

دسٔبٖ كٕالر سـٙؼی ٘بؿی اص وٕی ٔٙیضیٓ خٖٛ
دسٔبٖ كٕالر سـٙؼی ٘بؿی اص وٕی ٔٙیضیٓ خ ٖٛدس ٘فشیز كبد
آسیشٕی ٞبی سٟذیذ وٙٙذ ٜكیبر
ػٌّٛیشی اص كٕالر سـٙؼی دس دش ٜاوالدؼی یب وٙششَ آٖ
صایٕبٖ صٚدسع
ٔؼٕٔٛیز ثب ثبسی ، ْٛآػٓ
11
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وٕجٛد خفیف ٔٙیضیٓ خٖٛ
وبٞؾ خؽش ٔشي دغ اص MI
عوارض جانبی

خٛاة آِٛدٌی  ،وبٞؾ سفّىؼٟب  ،فّغ ؿُ ،افز فـبس خ ، ٖٛثش افشٚخشٍی  ،والدغ وشدٖ خ ، ٖٛوبٞؾ فؼبِیز
لّجی  ،ثّٛن لّت  ،فّغ دػشٍب ٜسٙفغ  ،وبٞؾ خ، ca ٖٛ

اقذامات پزستاری

 )1سضسیك ٚسیذی ثبیذ ث ٝصٛسر آٞؼش ٝصٛسر ٌیشد سب اص ایؼز لّجی یب سٙفؼی ػٌّٛیشی ؿٛد
 )2ثٔ ٝلط ثشٚص اطش داس ٚػشیؼب داس ٚلؽغ ؿٛد
 )3دس صٛسر سىشاس ٔصشف داس ٚسفّىغ كشوشی صا٘ ٛلجُ اص ٞش ثبس ٔصشف ؿه ؿٛد  .دس صٛسر فمذاٖ
سفّىغ ثبیذ ٔصشف لؽغ ؿٛد
 )4سؼذاد سٙفغ ثیٕبس كذالُ  16ثبس دس دلیم ٝثبؿذ
 )ca( 5دسدػششع ثبؿذ

فزمول محاسبه
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نام دارو

پتاسین کلراید

)(KCL

طبقه دارویی

ػب٘ـیٗ دشبػیٓ – اصالف سؼبدَ اِىششِٚیشٟب

طبقه درمانی

ػب٘ـیٗ دشبػیٓ – اصالف سؼبدَ اِىششِٚیشٟب

اشکال دارویی

(SR) Tab:500mg – Forinfu:100 Eq/50ml-20mg/10mg/ml

موارد مصزف

دسٔبٖ وٕی دشبػیٓ – دیـٍیشی اص وٕی دشبػیٓ

عوارض جانبی

– ػشدسد – ثیلبِیٌ -یؼی – ظؼف یب ػٍٙیٙی دس دػز  ٚدب – فّغ ؿُ والدغ ػشٚق ٔلیؽی ٕٞشا ٜثب وبٞؾ
فـبس خ – ٖٛآسیشٕی لّجی – ثّٛن لّجی – اكشٕبَ ایؼز لّجی سغییشار  ECGؼٛال٘ی ؿذٖ P-Rدٟٗ
ؿذٖ %،GRSدبییٗ افشبدٖ  - ST-ثّٙذ ؿذٖ ٔٛع  Tدٛػز  :ػشد سٟٛع  ،اػشفشاؽ ،دسد ؿىٕی– ادساسی :
اِٚیٍٛسی

اقذامات پزستاری اسصیبثی دشبػیٓ Bunػؽٛف ػشٔی  crدسیبفز ٔبیؼبر  ٚثش ٖٚد ٜاداسی كیٗ سؼٛیض – سلیك وشدٖ دشبػیٓ دس آة
فزمول محاسبه
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نام دارو

هتادون ()Metadoone Hel

طبقه دارویی

آٌ٘ٛیؼز ٔخذس

طبقه درمانی

ظذ دسد

اشکال دارویی

Tob:,, mg
Oral Solution : mg / mg/ mg , Powder: g (saehet), Ing: ,mg / ml
دسد ؿذیذ – ػٙذسْ ٔلشٔٚیز اص ٔخذس ٞب ػٙىٛح – ػشٚص ٔمب ْٚث ٝدسٔبٖ دس ػشؼبٖ دیـشفش( ٝسؼٛیض

موارد مصزف

فشْ ٔلّ َٛداس)ٚ
عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

ٚاثؼشٍی سٚا٘ی  ،آطیشب٘ؼی ، ٖٛسعؼیف سٙفؼی  ،ادْ ٘ ،ؼىٛح،ظؼف ٌ،یؼی .
)1

ٔلُ سضسیك سا ث ٝصٛسر ؿشخـی ػٛض وٙیذ  ٚسضسیك  IMسا ث ٝؼٛس ػٕیك ا٘ؼبْ دٞیذ

ٚ )2ػبیُ اكیب اٚسطا٘ؼی ٘ ٚبِٛوؼبَ سا ٕٞیـ ٝدس دػششع لشاس دٞیذ
 )3ثیٕبس سا اص ٘ظش سغییشار ٌ( CNSیؼی  .خٛاة آِٛدٌی .س . ٓٞٛػشخٛؿی  .وبٞؾ ػؽق ٛٞؿیبسی
ٚ ٚاوٙؾ ٞبی ٔشدٔه ) ٚظؼیز سٙفؼی (سؼذاد  .ػٕك  .سیشٓ ٔ .ـخصبر  ٚاٍِٛی سٙفؼی )ٚ
ػالئٓ آِشطیه ( ساؽ  .وٟیش  .ثظٛسار ػّذی  .خبسؽ .ادْ ) ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞیذ .
فزمول محاسبه
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نام دارو

)(Enoxaparin sodinm

طبقه دارویی

ٞذبسیٗ ثب ٚصٖ ّٔىِٛی وٓ

طبقه درمانی

ظذ ا٘ؼمبد
ing : 60,, mg / ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

دشٚفیالوغ  ٚ DVTآٔجِٛی سی -ٝآ٘ظیٓ ٘بدبیذاس  MI ٚثذٛٔ ٖٚع ( Qػٟز ػٌّٛیشی اص ثشٚص ػٛاسض
سشٔٚجٛسیه)

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

سٟٛع  ،ادْ  ،سشٔٚجٛػیشٛدٙی  ،ست  ،خ٘ٛشیضی  ،دسد  ،اویٕٛص  ،آِفی ٞ ،یذٛوشITP، ْٚ
 )1دس كیٗ دسٔبٖ ٔٛاسد صیش سا ؿه وٙیذ  CBC :سؼز ا٘ؼمبدی  0سؼز ٌبیبن – ؿٕبسؽ ? . Pسؼز
.CRT
ٞ )2ش سٚص ثیٕبس سا اص ٘ظش وجٛدی  ،سذـی  ،اویٕٛص  ،خ٘ٛشیضی ِظٕٞ ، ٝب ؿٛسی ٔ ،ؼٙی ؿه وٙیذ .
 )3لجُ اص سؼٛیض داس ٚاؼٕیٙبٖ كبصُ وٙیذ و ٝثیٕبس ٔجشال ث ٝاخشالالر خ٘ٛشیضی دٙٞذ٘ ٜجبؿذ .
 )4اص سضسیك  IMخٛدداسی وٙیذ  ٚدس ٍٙٞبْ سضسیك  SQاص آػذش ٜوشدٖ خٛدداسی وٙیذ .
 )5دس ٍٙٞبْ سضسیك ثیٕبس سا دس ٚظؼیز خٛاثیذ ٜث ٝدـز لشاس دٞیذ .
ٔلُ سضسیك  :دیٛاس ٜلذأی  ،ث ٝػب٘جی ؿىٓ دس ػٕز ساػز  ٚؿخ  ٚدیٛاس ٜخّفی ػب٘جی ؿىٓ دس
15
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ػٕز ساػز  ٚؿخ ٔی ثبؿذ .
 )6ثشای كفظ ػؽٛف ؟ داسٞ ، ٚش سٚص داس ٚسا دس ػبػبر ٔؼیٗ سؼٛیض وٙیذ .
داس ٚسا دس دٔبی 25دسػ ٝلشاس دٞیذ .
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو
طبقه دارویی

نوراآید )(NeuroAid
كٕبیز وٙٙذ ٜػّٕىشد ػیؼشٓ ػصجی

طبقه درمانی
اشکال دارویی

ؿٙذ ٔیّی cap

موارد مصزف

دسٔبٖ  ٚ Strokeآػیت ٞبی ٔغضی

عوارض جانبی

دس ٔٛاسد ٘بدسی خـىی ٌٌّ ٛضاسؽ ؿذ ٜاػز

اقذامات پزستاری دس ػبی خـه  ٚخٙه ٍٟ٘ذاسی ؿٛد.
فزمول محاسبه

3ثبس دس سٚص ٞش ثبس  4وذؼ َٛثشای ٔذر ٞ 4فش ٝث ٝػٛٙاٖ یه دٚس ٜدسٔب٘ی.سٛصیٔ ٝی ؿٛد ثشای  3دٚسٔ ٜشٛاِی
اػشفبدٌ ٜشدد.
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

اندانسترون ()Ondansetron

طبقه دارویی

ظذاػشفشاؽ

طبقه درمانی

آ٘شبٌ٘ٛؼز ٌیش٘ذ ٜػشٚس٘ٛیٗ )Tab :4mg sus:4mg/5cc Amp:2mg / cc (2cc-4cc

اشکال دارویی
موارد مصزف

دیـٍیشی اص سٟٛع  ٚاػشفشاؽ ٘بؿی اص ؿشٚع  ٚسىشاس دٚسٞ ٜبی ؿیٕی دسٔب٘ی وب٘ؼش
دیـٍیشی اص ثشٚص سٟٛع  ٚاػشفشاؽ ثؼذ اص ػُٕ ػشاكی

عوارض جانبی

ؿبیغ سشیٗ ػشدسد خؼشٍی – ثذ كبِی – خٛاة آِٛدٌی – یجٛػز –
ٔ ٟٓسشیٗ  :سـٙؼبر ٌشا٘ذ ٔبَ – ػٙىٛح .ػبیش  :اظؽشاة

اقذامات پزستاری ػشدسد  .ظؼف  .خؼشٍی  .ػش ٌیؼ . ٝآسأؾ ثیؾ اص كذ
ثظٛسار ػّذی اػٟبَ  .یجٛػز  .دسد ؿىٓ
افضایؾ ٌزاسی سشا٘غ آٔیٙبصٞبی وجذی
دسدٞبی ػعال٘ی اػشخٛا٘ی ِ.شص .اكشجبع ادساسی  .دسد لفؼ ٝػی . ٝٙست ٞ .یذٛوؼی
فزمول محاسبه
18

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

(اسید اسکوربیک )ویتاهین C

)(Vitc

طبقه دارویی

ٚیشبٔیٗ ٔلّ َٛدس آة

طبقه درمانی

ٚیشبٔیٗ ٔلّ َٛدس آة – ٔىُٕ غزایی

اشکال دارویی

EFF Tab:1000mg - ing (5ml):1000 mg / ml

موارد مصزف

دس دیـٍیشی ٚدسٔبٖ اػىٛسٚی  ،ث ٝػٛٙاٖ آ٘شی اوؼیذاٖ دس فشٔٛالػی ٖٛفشآٚسدٞ ٜبی داسٚیی  ٚصٙبیغ غزایی
ٕٞ ،شا ٜثب دفشٚوؼبٔیٗ دس دسٔبٖ سبالػٕی ( ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ خبصیز ؿالر وٙٙذ ٜدفشٚوؼبٔیٗ ) دس فمش آٗٞ
ثٙٔ ٝظش افضایؾ ػزة ٌٛاسؿی آٔ ، ٗٞز ٌّٕٛٛٞثیٕٙی ٘ ٚیض ثشای اػیذی وشدٖ ادساس ث ٝوبس آِضایٕش ،
آسشٚاػىشٚص  ،ػشؼبٖ  ،ػشٔبخٛسدٌی  ،سشٔٚجٛػیشٛدٙی  ،دش ٜاوالٔذؼی  ،ثٟجٛد صخٓ آ ػٓ

عوارض جانبی

دس دٚص ٞبی ٔؼٕ َٛداس ٚث ٝخٛثی سلُٕ ٔی ؿٛد  .دس دٚسصٞبی ثبال ػٛاسض ػب٘جی ػجبسسٙذ اص  :سٟٛع  .اػٟبَ .
اػشفشاؽ  .ػٛصؽ ػش دَ  .وشأخ ؿىٕی  .ػشدسد  .ثی خٛاثی  .ػٛصؽ ادساس  .وشیؼشبِٛسی ٞ .یذشٚاسیؼٕی
فشػبیؾ د٘ذاٖ ثب ٕٔصشف ؼٛال٘ی ٔذر لشف ٞبی ػٛیذ٘ی .
دس ٔٛسد فشاٚسدٞ ٜبی سضسیمی  .دسد خفیف دس ٔلُ سضسیك  .ػشٌیؼ . ٝغؾ  ٚظؼف دس صٛسر سضسیك ػشیغ
ٚسیذی  .سشٔٚجٛص ٚسیذٞبی ػٕمی دیذٔ ٜی ؿٛد

اقذامات پزستاری دشٞیض اص سضسیك ػشیغ IVداس – ٚسؼٛیض ٔٙمؼٓ دٚص ٞبی ثالی داس – ٚسٛصی ٝسشن ػیٍبس یب وبٞؾ ٔصشف آٖ دس
19

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

ٔجشالیبٖ ث ٝوٕجٛد ٚیشبٔیٗ C
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

پتدین ()Pethidin HCl

طبقه دارویی

ٔؼىٗ ٔخذس

طبقه درمانی

ظذ دسد  ،داسٚی وٕىی دس ثیٟٛؿی
Ing: somg/ml
Ing:100mg12ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

دسد ٞبی كبد ٔشٛػػ سب ؿذیذ – دسد صایٕبٖ – لجُ اص ػُٕ – داسٚی وٕىی دس ثیٟٛؿی

عوارض جانبی

سـٙغ سبویىبسدی ٞ ،یذشسب٘ؼی ، ٖٛادْ ،آػیؼش ، َٛسعؼیف سٙفؼی  ،اكشجبع ادساسی

اقذامات پزستاری

 )1سب یه ػبػز دغ اص سؼٛیض داس ٚثیٕبس سا دس ٚظؼیز خٛاثیذ ٍٝ٘ ٜداسیذ
ػّٕىشد سٙفؼی ثیٕبس سا ث ٝدلز ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞیذ  ٚسؼذاد وٕشش اص  12دلیم ٝسا ٌضاسؽ دٞیذ

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

هورفین ()Morphine Solfat

طبقه دارویی

داسٚی ٔخذس

طبقه درمانی

ظذ دسد ٔخذس
Ing:10mg/ml
Top:10mg
Sapp:10mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

دسد ٞبی خفیف سب ؿذیذ

عوارض جانبی

ٞیذٛسب٘ؼی، ٖٛؿٛن  ٚایؼز لّجی  ،اد ، ٝٙسعؼیف  ٚایؼز سٙفؼی ٌ ،یؼی  ،سٛسْ سبوی وبسدی – سذؾ لّت –

اقذامات پزستاری

ث ٝدِیُ اكشٕبَ ٌیؼی  ٚػمٛغ ثیٕبس سا دس ٍٙٞبْ سا ٜسفشٗ وٕه وٙیذ ثیٕبس سا سلز كفبظز فیضیىی لشاس
دٞیذ (٘شدٞ ٜبی وٙبس سخز  ،صً٘ اخجبس ٔٛ٘،ش ؿشاؽ خٛاة )
ثیٕبس اص ٘ظش ٚاوٙؾ ٞبی آِشطیه  ٚآ٘بفیالوؼی ٔٛسد سٛػ ٝلشاس دٞیذ
٘جط  ٚفـبس خ ٚ ٖٛسٙفغ سا كیٗ سؼٛیض داس ٚوٙششَ وٙیذ
Iondoسا سٚصا٘ ٝؿه وٙیذ .اكشجبع ادساسی  ٚیجٛػز ؿذیذ سا ٌضاسؽ وٙیذ

فزمول محاسبه

IXO
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

هتادون ()methadone Hel

طبقه دارویی

آٌ٘ٛیؼز ٔخذس

طبقه درمانی

ظذ دسد

اشکال دارویی

Tob:5 10,40mg
oralSolution : 25mg / 5 ml, 5mg / 5ml
Power: 1gr
دسد ؿذیذ – ػٙذسْ ٔلذٚدیز اص ٔخذس ٞب – ػشٚص ٔمب ْٚث ٝدسٔبٖ دس ػشؼبٖ دیـشفشٝ

عوارض جانبی

یجٛػز  -خٛاة آِٛدٌی  ،وٕب  ٚیب ثشٚص اخشالالر سٙفؼی – اخشالَ دس ػبدر ٔبٞیب٘ – ٝافضایؾ اكشٕبَ ػمػ

موارد مصزف

ػٙیٗ  ٚیب سِٛذ وٛدوبٖ صیش ٚصٖ اػشب٘ذاسد  ٚیب ٘بسع
اقذامات پزستاری
فزمول محاسبه

ٔمذاس ٔصشف ٔؼٕ َٛؿشثز ٔشبد ٖٚثشای ثضسٌؼبالٖ ث ٝػٛٙاٖ ظذدسد ٔ -۵ 20یّیٌشْ  ٚلشف یب آٔذ َٛآٖ
ٔ 2٫۵ - 10یّیٌشْ ٞش ؿٟبس سب ٞـز ػبػز اػز .ثشای ػٓصدایی ٔؼشبداٖ ٔؼٕٛالً اص ٔ15- 100یّیٌشْ ؿشثز
ٔشبد ٖٚدس سٚص اػشفبدٔ ٜیؿٛد
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

ویتاهین K

))Vitamin K

طبقه دارویی

ٚیشبٔیٗ ٔلّ َٛدس ؿشثی

طبقه درمانی

ػٌّٛیشی اص اخشالالر ا٘ؼمبدی

اشکال دارویی

Tab:10 mg- ing : 2 mg / ml – solution ing :10 mg / ml

موارد مصزف

ثیٕىبسی خ٘ٛشیضی دٙٞذٛ٘ ٜصادی وٕجٛد ٚیشبٔیٗ Kث ٝدِیُ ػٛء سغزی – ٝػٛء ػزة  ٚیب ثیٕبسی وجذی ٚ
صفشاٚی

عوارض جانبی

ػشدسد .ػشٌیؼ . ٝسـٙغ
٘جط ظؼیف  .دیغ آسیشٕی ٞبی لّجی ٞ .یذٛسب٘ؼیٌ ٖٛزسا
سٟٛع  .اػشفشاؽ
ساؽ  .خبسؽ  .سؼشیك  .إٓ٘ی ِٕٛٞیشیه  .ثش٘ٚى ٛاػذبػٓ  .سٍٙی ٘فغ ٞ .یذٛثیّی سٚثیٕٙی

اقذامات پزستاری ػُّ وٕجٛد ٚیشبٔیٗ سا ثشسػی وٙیذ.
سطیٓ غزایی ٔٙبػت سا سٛصی ٝوٙیذ ػٍش .اػفٙبع ٌٛ.ؿز .لٔ .ٜٟٛبسؿٛث، ٝوّٓ ثشٚوّی  ،دیبص ،ػجضیؼبر داسای
ثشي سیشٌٛ ، ٜػ ٝفشٍ٘ی
دس كیٗ دسٔبٖ ثیٕبس سا اص ٘ظش ٕٞب سٕض ّٙٔ ،ب ٕٞ ،بؿٛسی ٞ ٚش ٌ ٝ٘ٛخ٘ٛشیضی وٙششَ وٙیذ
24

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

دس كیٗ دسٔبٖ سؼز ٞبی صیش سا ؿه وٙیذ :
1mg / minسضسیك ٕ٘بییذ .
داس ٚسا دس ظشف دس ثؼشٔ ٝمب ْٚثٛ٘ ٝس ٍٟ٘ذاسیذ .
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو
طبقه دارویی

هیدازوالم )(MIDAZOLAM
Sedation

 -فشأٛؿی – وبٞؾ اظؽشاة ؼی ػشاكی ) )3اِمبی ثیٟٛؿی ػٕٔٛی لجُ اص اػشفبد ٜاص داسٞٚبی

ثیٟٛؿی دیٍش
طبقه درمانی

ثٙضٚدیبصدیٗ

اشکال دارویی

ظذ اظؽشاة  ،آساْ ثخؾ

موارد مصزف

Injection 5mg / m , long / 2ml , 15mg / 3ml
Syrup
2mg / ml
ثش٘ى ٛاػذبػٓ  ،ددشػی ٖٛسٙفؼی  ،آدٞ . ٝٙیذ ٛسب٘ؼی . ٖٛسبویىبسدی  .وٟیش ثظٛسار ػّذی  .خبسؽ .اؿىبَ دس

عوارض جانبی

صلجز وشدٖ  .ػشدسد
اقذامات پزستاری

سضسیك ٚسیذی ػشیغ داسٕٔ ٚىٗ اػز ٔٙؼش ث ٝددشػی ٖٛسٙفؼی ٌشدد داس ٚسا سٛػػ ٚ NISیب ِ%5 D/wslسلیك
ٚػذغ سضسیك وٙیذ  .ػٟز سضسیك ػعال٘ی داس ٚسا ث ٝؼٛس ػٕمی دس ػعالر ثضسي سضسیك ٕ٘بییذ .

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

)(DOPUMINE

نام دارو

دوپاهین

طبقه دارویی

آدس٘شطیه

طبقه درمانی

ایٛٙسشٚدیه  ،س ًٙوٙٙذ ٜػشٚلی
Injection

اشکال دارویی

200mg / 5 ml

موارد مصزف

ٔلشن لّجی ٚ ٚاسیض دس دسٔبٖ ٞیذٛسب٘ؼی ٚ ٖٛؿٛن وبسدیٛط٘یه  ٚػذشیه٘ ،بسػبیی لّجی كبد ث ٝد٘جبَ
MIػشاكی لّت ثبص ٘ ٚبسػبیی وّیٝ

عوارض جانبی

دیغ آسیشٕی ٞبی ثؽٙی ( دس دٚصٞبی ثبال )

اقذامات پزستاری فـبس خ٘ ٖٛجط ٔلیؽی  ٚثش ٖٚد ٜادساسی ثیٕبس سا ث ٝدلز وٙششَ ٕ٘بییذ  .دیؾ اص ؿشٚع دسٔبٖ ٞیذِٕٚٛی
ثیٕبس سا اص ؼشیك سشویجبر افضایؾ دٙٞذ ٜكؼٓ ػجشاٖ ٕ٘بئیذ .
سلیك وشدٖ داس ٚثالفبصّ ٝلجُ اص سؼٛیض داس ٚصٛسر ٔی ٌیشد
دس ٔٛاسد وبٞؾ ثش ٖٚد ٜادساسی ثذٚ ٖٚػٛد ٞیذ ٛسب٘ؼی ٖٛسبویىبسدی دیـش٘ٚذ ، ٜدیغ آسیشٕی ٞبی لّجی
 ،افضایؾ ثیؾ اص كذ فـبس خ ٖٛدیبػشِٛیه  ،ػالئٓ اػىیٕی ٔلیؽی ثبیذ سؼٛیض داس ٚدیٍیشی ؿٛد .
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

فنتالین )(FENTANYL

طبقه دارویی

ٔخذس ؿج ٝسشیبن

طبقه درمانی

ظذ دسد  .داسٚی وٕىی دس ثیٟٛؿی  .ثیلؼی ٔٛظؼی

اشکال دارویی

Ing:50 mcy / ml( 2, 5,10ml
Atch:25mg /h
Utch:50,ts,100 mcy / h
دسد صایٕبٖ – لجُ اص اِمبی ثیٟٛؿی -اِمب ٍٟ٘ ٚذاسی ثیٟٛؿی – آ٘شٔٛی ادی دٚساٖ دس صایٕبٖ ؼجیؼی ٚ

موارد مصزف

٘خبیی دس ػضاسیٗ
عوارض جانبی

سـٙغ  .ؿٛن  .ایؼز لّجی  .سٙفؼی .آد . ٝٙددشػی ٖٛسٙفؼی  .سبویىبسدی  .ثشادیىبسدی  .آسأؾ ثیؾ اص
كذ  .ثشافشٚخشٍی .سٟٛع  ٚاػشفشاؽ .

اقذامات پزستاری سضسیك ٚسیذی یب ػعال٘ی داس ٚثبیذ ث ٝآٞؼشٍی صٛسر ٌیشد .
داس ٚسا اص ٘ٛس  ٚدسػ ٝكشاسر  15-30دسػٍٟ٘ ٝذاسی ٕ٘بییذ .
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

آهیو دارون

)(Amiodurone

طبقه دارویی

ٔـشمبر ثٙضٚفٛساٖ

طبقه درمانی

ظذ آسیشٕی ٞبی ثؽٙی  ٚفٛق ثؽٙی

اشکال دارویی

Ing :150 mg /3ml-scored Tab :200g

موارد مصزف
عوارض جانبی

سٟٛع  ،اػشفشاؽ  ،اخشالَ آ٘ضیٓ وجذی ،ػشدسد  ،ػشٌیؼ ، ٝظؼف  ٚخـىی ٞ .یذٛسب٘ؼی ، ٖٛثشادیىبسدی .
دیغ آسیشٕی ٘بسػبیی لّجیٞ ،یذ ٛسیشٚئیذی  ،كؼبػیز ثٛ٘ ٝس خٛسؿیذ ِٙ ،ض ٕٛٞ .دشضی  .ث٘ٛٔٛٙی

اقذامات پزستاری

ثشای ػٌّٛیشی اص ٔؼٕٔٛیز  ،دٚص دیىّ ٛوؼیٗ  ،ویٙیذیٗ ،فٙی ثئٗ  ٚدشٚوبئیٗ آٔیذ سا وبٞؾ دٞیذ .
ٚػٛد ٚ PVCػبیش دیغ سیشٕی ٞب ی لّجی سا دس ثیٕبس ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞیذ .
دٞیذ ساسبػیٞ ٚ ٖٛیذِٕٛی سا ثشسػی وٙیذ
ثیٕبس سااص ٘ظش  ( CNSػشدسد  ٚػشٌیؼ ) ٝسبویىبسدی  .ثیمشاسی  .اظؽشاة  .وبٞؾ ٚصٖ  .سٍٙی ٘فغ .
ػشػز ا٘فٛصیٚ ٖٛسیذی ٞشٌض ٘جبیذ اص  30 mg / minثیـشش ؿٛد

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

البتالول )(Labtalol

طبقه دارویی

ثشبِٕٞ َٛشا ٜثب فؼبِیز آِفب ثّٛوشٞب .

طبقه درمانی

دسٔبٖ ٞیذٛسب٘ؼی ٖٛخفیف سب ؿذیذ  ٚاٚسطا٘غ ٞیذشسب٘ؼیٖٛ

اشکال دارویی
موارد مصزف

وٙششَ ٚدسٔبٖ ٞیذشسب٘ؼیٖٛ

عوارض جانبی

ػشٌیؼ ، ٝكٛاع دشسی ،خٛاة آِٛدٌی  ،ػشدؿذٖ دػز ٚدب ،سٍٙی ٘فغ  ،وبٞؾ ظشثبٖ لّت

اقذامات پزستاری ثشای ٔصشف خٛساوی دس اثشذا  100mgد ٚثبس دس سٚص سؼٛیض ؿٛد ٔ ٚیشٛاٖ ٞش  2-3سٚص یه ثبس آٖ سا 100mg
افضایؾ داد سب ٚلشی ٚاوٙؾ ٔؽّٛة دسٔب٘ی كبصُ ؿٛد دٚص ٔؼٕ َٛآٖ  200-400د ٚثبس دس سٚص اػز وٝ
ٕٔىٗ اػز سب  2-4mgدس سٚص افضایؾ یبثذ .
ثشای ٔصشف ٚسیذی  20mg :دس ٔذر  2دلیم ٝسؼٛیض ٔی ؿٛد ٕٔىٗ اػز  40-80mgدس فٛاصُ  10دلیمٝ
ای سب كذاوظش  300mgسؼٛیض ٌشدد.
ثشای ا٘فٛصیٚ ٖٛسیذی دس اثشذا  2mg / minسب كذاوظش  300mgدس صٛسر ٘یبص سؼٛیض ؿٛد ٔی سٛاٖ اص
دٕخ ا٘فٛصی ٖٛاػشفبدٕٛ٘ ٜد ث ٝصٛسر صیش
30ml / hr : 1 mg / min
30

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

60ml / hr : 2 mg / min
90 ml / hr : 3 mg / min
120ml / hr : 4 mg / min
150 ml / hr : 5 mg / min
180ml / hr : 6 mg / min
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

نیتروپروساید سدین )(Sodium nitroprusside

طبقه دارویی

داسٞٚبی وبٙٞذ ٜفـبس خٖٛ

طبقه درمانی

ٌـبد وٙٙذ ٜػشٚلی – ظذ ٞیذٛسب٘ؼی ٖٛآ٘شی دٚر آِىبِٛئیذ ٞبی آسٌٛوٕه ث ٝدسٔبٖ mg
Axp

اشکال دارویی
موارد مصزف

٘یششٚدشٚػبیذ ػذیٓ ػٕٔٛب فمػ دس دسٔبٖ فـبس خ ٖٛاٚسطا٘ؼی ثخصٛف دس ٔٛاسد ٔمب ْٚثش دسٔبٖ (ثب
ا٘فٛصیٚ ٖٛسیذی ) اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

ػؽٛف ػشٔی ثبالی ایٗ داس ٚث ٝخصٛف ٔشبثِٛیز سیٛػیب٘بر كبصُ اص آٖ ثؼیبس ػٕی اػز
اكشٕبَ ایؼبد ٔؼٕٔٛیز دس دٚصٞبی ثبال ثب ا٘فٛصی ٖٛػشیغ سش اص 15mg/kg/minوٙششَ غّظز
ػشٔیشیٛػیب٘بر ٞش  72ػبػز

فزمول محاسبه

ٞیؾ داسٚی دیٍشی سا ٘جبیذ ث ٝآٖ اظبف ٝوشد ٔ .لّ َٛسبص ٜسٟی ٝؿذ ٜث ٝسً٘ ل ٜٟٛای سٚؿٗ اػز.
ؿٙب٘ـ ٝسً٘ آٖ ل ٜٟٛای سیش ٜث٘ ٝبس٘ؼی یب آثی ؿذ ٕ٘ی ؿٛد  .داس ٚسا ثشای ٔلبفظز د ٚثشاثش ٘ٛس ثب وبغز
آِٙٔٛی ْٛثذٛؿب٘یذ ٔ .لّ َٛسا ثب D/V 5%سٟی ٚ ٝظشف  4ػبػز ٔصشف وٙیذ
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

سرم ضد عقرب )(Antiscopion

طبقه دارویی

ظذ ػمشة ٌضیذٌی

طبقه درمانی

ظذ ػمشة ٌضیذٌی
ing:10ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

ؿٛن دس ػمشة ٌضیذٌی

عوارض جانبی

ػبیش :ثیٕبسی ػشْ  Serum sicknessثب ػٛاسض ست .سٟٛع ،اػٟبَ ،اػذبػٓ سیٛی  ٚوٟیش ٚ .اوٙؾ
كؼبػیشی سبخیشی ٕٔىٗ اػز  5سب  14سٚص دغ اص سضسیك ػشْ ٔـبٞذ ٜؿٛد .

اقذامات پزستاری ؿٙب٘ـ ٝثیٕبس ػبثمٚ ٝاوٙؾ ٞبی آِشطیه داؿش ٝثبؿذ داس ٚسا ثصٛسر داخُ ػعال٘ی سضسیك وٙیذ .
ؿٙب٘ـ ٝثیٕبس ٔجشال ث٘ ٝبساكشی ٞبی آِشطیه اػز آصٔ ٖٛدٛػشی ایٗ داس ٚثب دٚص ٔ ./2یّی ِیشش الصْ اػز .
ثیٕبس ؼی كذالُ ٘یٓ ػبػز دغ اص سضسیك ثبیذ سلز ٔشالجز ؿذیذ ثبؿذ  ..آدس٘بِیٗ  ٚیه وٛسسیىٛ
اػششٚئیذ ثشای ٔٛاسد اظؽشاسی دس دػششع دضؿه لشاس داؿش ٝثبؿذ  .اػشفبد ٜاص ظذ دسد ٞبی ٔخذس ثشای
سؼىیٗ دسد ٔٙبػت ٘یؼشٙذ .
ثٟشش اػز دس ایٗ ٔٛاسد اص ثی كؼی ٔٛظؼی اػشفبد ٜؿٛد  .دسٔبٟ٘بی كٕبیشی دسٔٛسد آطبس ػٕی صٞش ػمشة
دس لّت ؿبُٔ آِفب ثّٛوش وب٘بَ وّؼیٕی ٟٔ ٚب وٙٙذٞ ٜبی آ٘ضیٓ ٔجذَ آ٘ظیٛسب٘ؼیٞ ٖٛؼشٙذ .وبسثشد
33

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

ٌّیىٛصیذ لّجی  ،ثشبثالوشٞب  ٚآسشٚدیٗ ٔؼبص ٘یؼشٙذ  .سؼٛیض فٛٙثبسثیش ٖٛثٙٔ ٝظٛس دسٔبٖ آطبس ػٕیز ػصجی
صٞش ػمشة سٛصیٔ ٝی ؿٛد .
فزمول محاسبه

34

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

فنی توئین )(Phenytoin

طبقه دارویی

ٔـشك ٞیذا٘شٛئیٗ -ظذصشع

طبقه درمانی

ٔـشك ٞیذسا٘شٛئیٗ –
250mg / 5ml Susp : 30 mg / 5ml cap : 100mg -50mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

صشع اػشبسٛع – سـٙغ دس اوالٔذؼی –دشٚفیالوؼی سـٙغ دس ػشاكی اػصبة =آسیشٕی ٞب ثؽٙی

عوارض جانبی

ؿبیؼششیٗ :
٘یشب ٌٕٛع  .آسبوؼی  .سىّٓ ٔج .ٟٓاغشـبؽ رٙٞی  .ثی خٛاثی  .د ٚثیٙی  .خؼشٍی  .خٛاة آِٛدٌی .
افؼشدٌی  .ػشدسد .وبٞؾ اؿشٟب
والدغ لّجی ػشٚلی  .ددشػیٞ .CNS ٖٛیذٛسب٘ؼی٘ ٖٛبؿی اص سضسیك ػشیغ ٚسیذی
إٓ٘ی آدالػشیه  .اویٕٛص
آطبس ٌٛاسؿی  :سٟٛع اػشفشاؽ  .اػٟبَ  .یجٛػز .
آد . ٝٙآػٓ  .دیغ دٙذ .

اقذامات پزستاری

 فٙی سٛئیٗ ثب داسٞٚبی صیش سذاخُ داسد  .دوؼششٚص  .Amic Acidt .آٔیٛٙفیّیٗ kcl .35

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

اػششدشٔٛبثیٗ ٚ .یشبٔیٗ ص .
 ػٛػیب٘ی٘ٛؼیف ٖٛفٙی سٛئیٗ سىبٖ داد ٜؿٛد  ٚلجُ اص ٔصشف اثشذا ٔمذاسی آة ٔصشفؿٛد ػذغ داس ٚثب یه ِیٛاٖ دش اص ٔبیؼبر خٛسد ٜؿٛد  .اكشٕبَ ایؼبد سً٘ ل ٜٟٛای.
صٛسسی یب لشٔض ثشای ادساس ٚػٛد داسد .
 سػبیز ثٟذاؿز دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ اِضأی اػز -دشٞیض اص ٔصشف اِىُ

فزمول محاسبه

36

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

هانیتول )(MANNITOL

طبقه دارویی

دیٛسسیه اػٕٛسیه  ،ظذ ٌّٛوْٛ

طبقه درمانی

دیٛسسیه اػٕٛسیه  ،ظذ ٌّٛوْٛ
Infu:10%,20%

اشکال دارویی
موارد مصزف

وبٞؾ فـبس داخُ ػٕؼٕٔ– ٝیٌّٛٛثیٛٙسی ٘بؿی اص ػٛخشٍی اِىششیىی

عوارض جانبی

ؿبیؼششیٗ  :اػٟبَ  .افضایؾ كؼٓ ٔبیغ دس ٖٚػشٚلی  ،اػیذٚص
سـٙغ ٘ .بسػبیی لّجی  ٚاػیذٚص
ػش دسد  .ػش ٌیؼ . ٝسبوی وبسدیب  .دسد ػی ٝٙؿج ٝآ٘ظیٗ  .ػذْ سٛاصٖ آة  ٚاِىششِٚیز ٔ .ؼٕٔٛیز

اقذامات پزستاری

 وٙششَ ػالیٓ كیبسی ٔ .یضاٖ ٔصشف ثش ٖٚدٔ ٜبیؼبر فـبس یه ػبػز  .وٙششَ سٚصا٘ٚ ٝصٖ ،ػّٕىشدوّیٛی ٔ ٚیضاٖ  Na,Kسضسیك ٔلّ َٛثذ ٖٚثّٛس ػذْ خشٚع داس ٚاص سي
 -دس صٛسر اكؼبع سـٍٙی  ٚخـىی دٞبٖ ثبیذ ثٔ ٝمذاس اػبص ٜداد ٜؿذٔ ٜبیؼبر ثٛٙؿذ

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

نوراپی نفرین ))(NOREPINEPHRINE (LEVARTERNOL

طبقه دارویی

آدس٘شطیه

طبقه درمانی

س ًٙوٙٙذ ٜػشٚق

اشکال دارویی

Ing : 4mg /2ml (equivalent to nore phine phrine base 1mg /ml or/1%

موارد مصزف

ٍٟ٘ذاسی فـبس خ ٖٛدس ٔٛاسد سب٘ؼی ٖٛكبد

عوارض جانبی

ػشدسد ػش ٌیؼ – ٝظؼف -ثی لشاسی – اظؽشاة – ثی خٛاثی -سشٔٛس
دسدٞبی ػّ ٛػیٞ – ٝٙیذٛسب٘ؼی – ٖٛا٘مجبض ؿذیذ ػشٚلی ٔلیؽی  ٚاكـبیی – دیغ سیشٕی
ثشاٚیىبسی  ,سٟٛع  ٚاػشفشاؽ  ,وبٞؾ كؼٓ ادساس  ,سلشیه  ٚسىشٚص دس اطش ٘ـز داسٚ
 :Otherاؿىبَ دس سٙفغ ،آی ، ٝٙسً٘ دشیذٌی  ،سٛسْ غذ ٜسشٚئیذ  ،فشٛفٛثی  ،سؼشیك  ،خ٘ٛشیضی
ٔغضی  ،سـٙغ  ،اػیذٚصظبثِٛیه ٞ،یذشٌّیؼیٕی ٞ ،یذشسشی

اقذامات پزستاری

وٙششَ ٔشست  -ECGثش ٖٚد ٜلّجی – فـبس ٚسیذی ٔشوضی – فـبس ٔٛیشي ٞبی سیٛی – ػشػز
٘جط ثش ٖٚد ٜادساسی – لؽغ سذسیؼی سضسیك – سبٔیٗ ٔبیؼبر ثذٖ ثیٕبس دیؾ اص سؼٛیض

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو
طبقه دارویی

نیتروگلیسیرین )(Nitroylycerin
٘یششار – ظذ ا٘ظیٗ -ظذ ٞیذٛسب٘ؼیٚ – ٖٛاصٚدیالسٛس دس ٘بسػبیی اكشمب٘ی لّت

اشکال دارویی

S.L Tab /cop:4%mg 2/5mg – 6/5 mg = SR . Tab : 2/6mg -2/5 mg 6/5 mg 6/4 mg oint:2%

موارد مصزف

Ing:10mg/ml , 5mg /ml (1ml, 2ml)spray :400 mcg / dose
دشٚفیالوؼی دس صٔبٖ كّٕ ٝكبد آ٘ظیٗ صذسی

عوارض جانبی

ػشدسد ػش ٌیؼٞ ٝیذٛسب٘ؼیٚ ٖٛظؼیشی  .سبویىبسدی ٌ .ش ٌشفشٍی  .سذؾ لّت  .آسیشٕی
دسد ٘بكی ٝدـز ػٙبؽ ػی . ٝٙا٘مجبظبر صٚد سع ثؽٙی  .ثی خٛاثی ٌ .یؼی  .اظؽشاة  .وبثٛع .خبسؽ دٛػشی .
اػٟبَ  .اػشفشاؽ  ٚسٟٛع  .سً٘ دشیذٌی  ٚسؼشیك  .د ٚثیٙی  .ادْ  .ثذكبِی  .ػفشی ٌشدٖ

اقذامات پزستاری وٙششَ ػالیٓ كیبسی  ٚفـبس خٔ . ٖٛصشف لشف خٛساوی ثب ٔؼذ ٜخبِی  30دلیم ٝلجُ اص غزا یب  2ػبػز ثؼذ اص
غزا  ٚدشٞیض اص ػٛیذٖ  ٚیب خشد وشدٖ لشف ٞب ٔخّٛغ وشدٖ داس ٚدس ظشف ؿیـ ٝای دس ٔصشف ثؼذی دبن
وشدٖ ثبلی ٔب٘ذٞ ٜبی دٕبد  ٚدشٞیض اص سٕبع ثب دػز  ٚاٍ٘ـشبٖ  .دشٞیض اص لؽغ ٘بٌٟب٘ی داس ٚسٕبع ثب دضؿه دس
صٛسر ػشدسد  ٚػش ٌیؼ ٝیب ٌش ٌشفشٍی
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

دوبوتاهین)(Dobutamine Hcl

طبقه دارویی

آدس٘شطیه – ایٛٙسشٚدیه

طبقه درمانی

آدس٘شطیه – ایٛٙسشٚدیه
For infu :12/5 mg / ml .2.ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

افضایؾ دٙٞذ ٜا٘مجبض لّت
افضایؾ دٙٞذ ٜثش ٖٚد ٜادساسی
وبٞؾ دیؾ ثبس  ٚسؼٟیُ ٞذایز ٌشAV ٜ

عوارض جانبی

افضایؾ ػشػز ظشثبٖ لّت ٞ ,یذشسب٘ؼی, ٖٛكٕالر آػٓ – ؿٛن  ,ا٘مجبظبر ٘بثؼبی ػعّ ٝلّت
ٞیذٛسب٘ؼی , ٖٛا٘مجبظبر ٘بسع ثؽٙی  ,سٟٛع  ٚػش دسد

اقذامات پزستاری

دیؾ اص آغبص دسٔبٖ اخشالالر آة  ٚاِىششٚدیز دٔذشٚیٕی ثیٕبس سا دسٔبٖ وٙیذ .
ایٗ داس ٚثب داسٞٚبیی اص لجیُ ٞذبسیٗ ،ػفبصِٚیٗ ٞ .یذسٚوٛسش . ٖٚػفبِٛسیٗ ،سذاخُ داسد دٙی ػیّیٗ
اص ثیٕبس ثخٛاٞیذ دس صٛسر اكؼبع ػش دسد  ٚوٛسبٞی ٘فغ اؼالع دٞذ

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

نام دارو

کلرپروهازین )(Chlorpromazine

طبقه دارویی

آِفب فٛٙسیبصیٗ

طبقه درمانی

ظذاػشفشاؽ  ٛٙٔ ٚػبیىٛص
Coaked v b:100mg Im ing : 25mg /ml /lml

اشکال دارویی
موارد مصزف

ثیٕبساٖ ثؼششی(ٔب٘یب كبد )ثیٕبساٖ ػشدبیی – سٟٛع  ٚاػشفشاؽ – آساْ ثخؾ لجُ اص ػُٕ – سششب٘ٛع

عوارض جانبی

خٛاة آِٛدٌی  .سـٙغ  .ػش دسد  .ثی خٛاثی  .دیغ آسیشٕی ٞب  .سبوی وبسدی  .یجٛػز  .اػٟبَ سٟٛع .
اػشفشاؽ .ساؽ  .وٟیش

اقذامات پزستاری دس ٔب ٜاٚ َٚظؼیز رٙٞی ٘ظیش آٌبٞی ،خّك  ٚخ ٛسفشبس ،س ٓٞٛسا لجُ اص سؼٛیض داس ٚؿه وٙیذ .
 I&Oسا ػه وٙیذ ٔظب٘ ٝسا اص ٘ظش سؼٕغ ادساس ؿه وٙیذ .
ث ٝصٛسر ٔبٞب٘ ٝثیّی سٚثیٗ  ٚ CBC.سؼز ٞبی وجذ سا ؿه وٙیذ .
ٕٔىٗ اػز دس كیٗ ثشخبػشٗ ٌیؼی  ،غؾ  ٚؼذؾ لّت  ٚسبویىبسدی ثٚ ٝػٛد آیذ .
سٛسٌش دٛػشی ساسٚصا٘ ٝؿه وٙیذ .
فزمول محاسبه
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نام دارو

آهینو فیلین )( Amino phylline

طبقه دارویی

ٔـشك ٌضا٘شیٗ

طبقه درمانی

ٔؼشغ وٙٙذ ٜثش٘ٚؾ
Ing : 250 mg / ioml

اشکال دارویی
موارد مصزف

ثش٘ٚىٛاػذبػٓ ؿذیذ كبد – دسٔبٖ وٕىی آػٓ ٔضٔٗ – اػشبسٛع إِبسیىٛع

عوارض جانبی

ثی لشاسی ،ػش دسد ،ػشٌیؼ ،ٝثی خٛاثی ،سلشیه دزیشی ،سـٙغ  ،ػصجب٘یز سذؾ لّت  ،سبوی وبسدی
ػیٛٙع ،وٟیش ،ایؼز سٙفؼی ،اػشفشاؽ ،سٟٛع ،ست اكشجبع ادساسی،

اقذامات پزستاری ػؽٛف خ٘ٛی ٘ئٛفیّیٗ سا ثشسػی وٙیذ .
 I&Oسا وٙششَ وٙیذ  .سؼذاد سیشٓ  ٚػٕك سٙفغ ساثشسػی وٙیذ .
ثشسػی اػشفبد ٜاص ٘ئٛفیّیٗ دس  24ػبػز ٌزؿشٝ
ٚاوٙؾ ٞبی آِشطیه ٘ظیش ساؽ  ٚوٟیش ٔٛسد ٘ظش لشاس دٞیذ
فزمول محاسبه
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خ
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تذاخل غذا ودارو چیست؟
سذاخُ غزا ٚداس ٚصٔب٘ی اسفبق ٔی افشذ و ٝغزایی و ٝؿٕب خٛسد ٜایذ ثش داسٚیی ؤ ٝی خٛسیذ اطش وشدٚ ٜداسٕ٘ ٚی سٛا٘ذ اطش ٔٛسد
٘ظش سا داؿش ٝثبؿذ.
آیا همه داروها تحت تأثیز غذا هستنذ؟
 ٕٝٞداسٞٚب سلز سأطیش غزا ٘یؼشٙذ ،أب ثؼیبسی اص داسٞٚبیی ؤ ٝی خٛسیذ ٔی سٛا٘ٙذ سلز سذاطیش غزایی ؤ ٝی خٛسیذ ٚصٔب٘ی
و ٝغزا ٔی خٛسیذ ثبؿٙذ.ثشای ٔظبَ خٛسدٖ ثؼعی اص داسٞٚب ٕٞضٔبٖ ثب غزا ٔی سٛا٘ذ سٚی ػزة ٔؼذ  ٜای – سٚد ٜای داس ٚسأطیش
ثٍزاسد.غزاٞب ٕٔىٗ اػز ػزة داس ٚسا ث ٝسأخیش ا٘ذاخش ٝیب وبٞؾ دٙٞذ.ثشخی داسٞٚب ثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی خٛسد ٜؿ٘ٛذ(1ػبػز
لجُ یب  2ػبػز ثؼذ اص غزا)
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اص ؼشف دیٍش سلُٕ ثؼعی داسٞٚب ثب غزا ساكز سش اػز.ؿٕب كشٕبً اص دضؿه یب داسٚػبص ثذشػیذ و ٝآیب داسٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی
ٔصشف ؿٛد یب ثب غزا.

حقایقی که بایذ در مورد تذاخل غذا ودارو بذانیذ:
 كشٕبً ثشؿؼت داس ٚسا ٍٙٞبْ سلٛیُ ثخٛا٘یذ سب اٌش ؿیضی سا ٕ٘ی دا٘ؼشیذ اص دضؿه یب داس ٚػبص ثذشػیذ.
 ٕٝٞ كمبیك ٞ ،ـذاسٞب ٚسذاخُ ٞبی دسع ؿذ ٜثش سٚی ثشٌ ٝداخُ ثؼش ٝسا ثخٛا٘یذ  .كشی داسٞٚبی ٔؼىٗ ٔ ٓٞی سٛا٘ذ
ثبػض ٔـىُ ؿٛد.
 داسٞٚب سا كشٕبً ثب یه ِیٛاٖ دش اص آة ثٛٙؿیذ ٍٔش ایٙى ٝدضؿه غیش اص ایٗ ٌفش ٝثبؿذ.داس ٚسا داخُ غزا ٘شیضیذ یب
وذؼ َٛسا ثبص ٘ىٙیذ(ٍٔش ایٙى ٝدضؿه ث ٝؿٕب ثٍٛیذ)صیشا ؤٕ ٝىٙبػز سغییشاسی ثش سٚؽ ػّٕىشد داس ٚداؿش ٝثبؿذ.
 لشف ٞبی ٚیشبٔیٗ سا ٕٞشا ٜثب داسٞٚبی دیٍش ٔصشف ٘ىٙیذ صیشا اٌش ثب ثشخی داسٞٚب ٔصشف ؿ٘ٛذ ثبػض ٔـىُ ٔی ؿ٘ٛذ.
 داسٞٚب سا ثب ٘ٛؿیذ٘ی ٞبی داؽ ٔخّٛغ ٘ىٙیذ  ،ؿشاو ٝثبػض سغییش ػّٕىشد داسٞٚب ٔی ؿٛد.
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دراینجا جذولی اس داروهای مورد استفاده در درمان بیماری ها و تذاخل آن ها با غذا ارائه می شود:

گزوه دارویی

نام دارو

نکات تغذیه ای

کاربزد

/موارد احتیاط
آ٘شی

ثشٔٚفٙیشأیٗ

ثٟجٛد یبوبٞؾ

ٞیؼشبٔیٗ ٞب

دیفٗ ٞیذسأیٗ

ػالئٓ

--------------

فٍضٚفٙذیٗ

ػشٔبخٛسدٌی

-

ػیششیضیٗ

ٚآِشطی ٔظُ

وّٕبػشیٗ

آثشیضؽ اص

دػّٛساسبدیٗ

ثیٙی،ػؽؼ،ٝخبس

دیفٗ ٞیذسأیٗ

ؽ ؿـٓ

ِٚٛػیششیضیٗ
سشیذشِٚیذیٗ
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وّٛفٙیشأیٗ
ٞ NSAIDب

آػذشیٗ

سؼىیٗ دسد ،

دس صٛسسی و ٝثبػض

دیىّٛفٙبن ػذیٓ

ست ٚاِشٟبة

٘بساكشی ٔؼذٔ ٜی

ایجٛدشٚفٗ

ؿٛدثب غزا یب ؿیش

وشٛدشٚفٗ

ٔصشف ؿٛد.

٘بدشٚوؼٗ
ایٙذٔٚشبػیٗ
ثش٘ٚىٛدیالسٛسٜ

آِجٛسش َٚػِٛفبر

دسٔبٖ یب

ثب غزا ٛ٘ٚؿیذ٘ی ٞبی

ا

سئٛفیّیٗ

دیـٍیشی اص

كبٚی وبفئیٗ ٔصشف

ٔـىالر سٙفؼی

٘ـٛد.

اص ػّٕ ٝآػٓ یب
آٔفیضْ ٚ
COPD
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ٟٔبسوٙٙذٞ ٜبی

وبدشٛدشیُ

ث ٝسٟٙبیی یب ثب

وبدشٛدشیُ  1ػبػز

ACE

ا٘بالدشیُ

دیٍش داسٞٚبی

لجُ اص غزا ٔصشف

ِیضیٛٙدشیُ

وبٞؾ دٙٞذٜ

ؿٛد.

ثٙبصدشیُ

فـبسخ ٖٛیب

اص ٔصشف ٔىُٕ یب

فٛوؼیٛٙدشیُ

٘بسػبیی لّجی

غزاٞبی ثب دشبػیٓ ثب

دشٚدشاَِ٘ٛٛ

ث ٝسٟٙبیی یب ثب

ٔصشف داس ٚثب ٔىُٕ

ٔشٛدشَِٛٚ

دیٍش داسٞٚبی

ِٔٛشی ٚیشبٔیٗ-

ال ٔب٘ٙذ ٔٛص ،دشسمبَ
،ػجضیؼبر ثب ثشي
ػجض دٕٞٚ ٟٗـٙیٗ
ػب٘ـیٗ ٞبی ٕ٘ه
كبٚی دشبػیٓ
خٛدداسی وٙیذ.
ثشبثالوشٞب
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آسَِٛٛٙ

وبٞؾ دٙٞذٜ

ٔیٙشاَ سأطیش داس ٚسا

فـبس خ.ٖٛ

وبٞؾ ٔی دٞذ.
داس ٚسا ثب غزا یب
ثالفبصّ ٝثؼذ اص غزا
ٔصشف وٙیذ.
ٔصشف آس َِٛٛٙثب آة
دشسمبَ سأطیش داس ٚسا
وبٞؾ ٔی دٞذ.

دیٛسسیه ٞب

ثٔٛشب٘یذ

دفغ آة ٚػذیٓ

اٌش ثب ٔصشف آٖ ٞب

فشٚصٔبیذ

اظبفی اص ثذٖ

دؿبس ٘بساكشی ٔؼذٜ

ٞیذسٚوّشٚسیبصیذ

وبٞؾ دٙٞذٜ

ٔی ؿٛیذ ٕٞ،شا ٜثب

ٔشٛالصٖٚ

فـبس خٖٛ

غزا ٔصشف ؿٛد.
دس صٛسر ٔصشف

سشیبٔششٖٚ
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سشیبٔششٞ+ٖٚیذسٚوّش

دیٛسسیه ٞبی

سیبصیذ

افضایؾ دٙٞذٛٔ ٜاد
ٔؼذ٘ی یب وبٞؾ
دٙٞذ ٜدفغ آٖ

ٌّیىٛصیذٞب

دیٍٛوؼیٗ

دسٔبٖ ٘بسػبیی

1ػبػز لجُ یب

لّجی  ٚظشثبٖ

 2ػبػز لجُ اص غزا

لّت غیش ؼجیؼی

ٔصشف ؿٛد .دس
ػبػبر ٔـبث ٝدس ٞش
سٚص ٔصشف
ؿٛد.كذالُ 2ػبػز
لجُ یب  2ػبػز ثؼذ اص
غزاٞبی ثب فیجش صیبد
ٔب٘ٙذ ػجٛع ٔصشف
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ؿٛداص ٔصشفذاس ٚثب
St .John s
 Sennsٚخٛدداسی
وٙیذصیشا ثبػض
وبٞؾ ٔمذاس یب ػُٕ
داسٔ ٚی ؿ٘ٛذ.
اص ٔصشف داس ٚثب
ؿیشیٗ ثیبٖ
خٛدداسی وٙیذ(ثٝ
ػّز داؿشٗ
ٌّیؼشیضیٗ).
ٌّیؼشیضیٗ دس ثؼعی
اص آثٙجبر ٞب ،ویه ٞب
51

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

ٚؿیشیٙی ٞب ٘یض یبفز
ٔی ؿٛد.
اػشبسیٗ ٞب

آسشٚٚاػشبسیٗ

وبٞؾ LDL

سٕبْ ٚاػشبسیٗ ٞب ٔی

فّٚٛاػشبسیٗ

وّؼشش، َٚثؼعی

سٛا٘ٙذ ثب ٔؼذ ٜخبِی

ِٚٛػشبسیٗ

اص آٖ ٞب  TGسا

یب دش خٛسدٜ

دشاٚاػشبسیٗ

٘یض وبٞؾ ٔی

ؿ٘ٛذ.ثؼعی

ػیٕٛاػشبسیٗ

دٙٞذٚ،ثؼعی ٔی

ٚاػشبسیٗ ٞب اٌش

سصٚٚاػشبسیٗ

سٛا٘ٙذ ثبػض

ٍٙٞبْ صشف ػصشا٘ٝ

افضایؾ HDL

خٛسد ٜؿ٘ٛذ وبسایی

وّؼشش َٚؿ٘ٛذ.

ثیـششی خٛاٙٞذ
داؿز.اٌش
آسشٚٚاػشبسیٗ
ِٚٛ،ػشبسیٗ ،یب
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ػیٕٛاػشبسیٗ ٔصشف
ٔی وٙیذ ٘جبیذ ثیؾ
اص ٔ 950یّی ِیشش آة
ٌشیٙفشٚر دس سٚص
ثٛٙؿیذ.ثؼعی اص
اػشبسیٗ ٞب سذاخّی
ثب آة ٌشیٙفشٚر
٘ذاس٘ذ.
ٚاصٚدیالس-ٛ

ایضٚػٛسثیذ دی ٘یششار

دیـٍیشی یب

ٔی سٛا٘یذ داس ٚسا ثب

٘یششار ٞب

ایضٚػٛسثیذ ٔ٘ٛ٘ٛیششار

دسٔبٖ آ٘ظیٗ

ٔؼذ ٜخبِی یب دش

٘یششٌّٚیؼیشیٗ
آٌ٘ٛیؼز ٞبی

ٔصشف وٙیذ.

ٚاسفبسیٗ

ٚیشبٔیٗ K
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ػٌّٛیشی اص

داس ٚسا ٔی سٛاٖ ثب

ایؼبد ِخش ٝدس

ٔؼذ ٜخبِی یب

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

ػشٚق دب ٚسیٝ

دشٔصشف وشد.
ٚیشبٔیٗ  Kغزا ٔی
سٛا٘ذ سأطیش داسٚ
ساوٕشش وٙذ.ا٘ٛاع وّٓ
،اػفٙبع  ،ؿّغٓ
ٚػجضیؼبر د ٟٗثشي
ٔمذاس ثبالیی ٚیشبٔیٗ
 Kداس٘ذ.دسٍٙٞبْ
ٔصشف آ٘شی
وٛآٌٛال٘ز ٞب اص
خٛسدٖ آة صغبَ
اخش ٝخٛدداسی وٙیذ.
ثؼیبسی اص ٔىُٕ
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ٞبی غزایی ٚٚیشبٔیٗ
ٞب ٔی سٛا٘ٙذ ثب آ٘شی
و ٛآٌٛال٘ز ٞب سذاخُ
داؿش ٝثبؿٙذ ٚثبػض
وبٞؾ اطش یب افضایؾ
خؽش ٚاسفبسیٗ
ؿ٘ٛذ.اص ٔصشف ػیش
،ص٘ؼجیُ ٌّٛ،وضآٔیٗ
 ٚػیٙؼیًٙ
خٛدداسی وٙیذ.
ٟٔبسوٙٙذ ٜای

دوغ ال٘ؼٛدشاصَٚ

دسٔبٖ ػٛصؽ

ٔی سٛاٖ دوغ

دٕخ دشٚسٖٛ

اصٔٚذشاصَٚ

ػش دَ ٚصخٓ

ال٘ؼٛدشاصٚ َٚ

ال٘ؼٛدشاصَٚ

ٔشی ،وبٞؾ

دب٘شٛدشاص َٚسا ثب ٔؼذٜ
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أذشاصَٚ

خؽش اثشال ثٝ

خبِی یب دش ٔصشف

دب٘شٛدشاصَٚ

صخٓ ٔؼذ ٜدس

وشد.

ساثذشاصَٚ

افشاد ٔصشف

اصٔٚذشاص َٚكذالُ

وٙٙذ. NSAIDs ٜ

 1ػبػز لجُ اص غزا

ٕٞٚـٙیٗ دس

ٔصشف

سشویت ثب آ٘شی

ؿٛد.ال٘ؼٛدشاصَٚ

ثیٛسیه ٞب

ٚأذشاص٘ َٚیض ثبیذ

ٔشٛلف وٙٙذٜ

لجُ اص غزا ٔصشف

ػف٘ٛز ٞبیی دس

ؿٛد.

ٔؼذٞ ٜؼشٙذ ،
وٙٔ ٝؼش ث ٝصخٓ
ٔی ؿ٘ٛذ.
داسٞٚبی

ثشؼشف وٙٙذٜ

ِٚٛسیشٚوؼیٗ
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ث ٝصٛسر

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

سیشٚئیذ

ػالئٓ

٘بؿشب(30دلیم ٝسب 1

ٞبیذٛسیشٚئیذیغ

ػبػز لجُ اص

ْ ٌٛٚاسش

غزا)ٚیه ثبس دس سٚص
ٔصشف ؿٛد.
ٕٔىٗ اػز دٚص داسٚ
دس صٛسر ٔصشف
ِٛثیبی ػٛیب ،ثزس
وشبٌٖ،شدٚ ٚیب فیجش
غزایی ٘یبص ث ٝسغییش
داؿش ٝثبؿذ.

داسٞٚبی ظذ

آِذشاصٚالْ

دسٔبٖ اظؽشاة

اظؽشاة

وّ٘ٛبصدبْ

ٚسشع

ٚاخشالالر

دیبصدبْ

----------------
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دب٘یه

ِٛساصدبْ

ظذ افؼشدٌی

ػیشبِٛدشاْ

دسٔبٖ افؼشدٌی

ٔی سٛاٖ داسٞٚب سا ثب

ٞب

اع ػیشبِٛدشاْ

ٚاخشالَ

ٔؼذ ٜخبِی یب دش

فّٛوؼشیٗ

ٚػٛاػی،ثشخی

ٔصشف

دبسٚوؼشیٗ ,ػشسشاِیٗ

اص اخشالالر غزا

وشد.دبسٚوؼشیٗ سا ثٝ

خٛسدٖ ٚسشع

صٛسر وبُٔ ٔصشف
وٙیذ ٚاص خشد وشدٖ
یب ػٛیذٖ آٖ
خٛدداسی وٙیذ.

ٟٔبس وٙٙذٜ

فّٙضیٗ

دسٔبٖ افؼشٌی

دس ٍٙٞبْ ٔصشف داسٚ

ٞبی ٔٛ٘ٛآٔیٗ

سشا٘یُ ػیذشٔٚیٗ

دس افشادی و ٝثٝ

اص خٛسدٖ غزاٞب

اوؼیذاص

داسٞٚبی دیٍش

ٛ٘ٚؿیذ٘ی ٞبی كبٚی

)(MAOIS

ػٛاة ٘ذاد ٜا٘ذ

سیشأیٗ اػشٙبة
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وٙیذ
آ٘شی

آسیذیذشاصَٚ

ػٟز دسٔبٖ

صیذشاػیذ ٖٚثب غزا

ػبیىٛسیه ٞب

وّٛصادیٗ

اػىیضٚفش٘ی،كٓ

ٔصشف ؿٛد.ثمیٝ

اال٘ضادیٗ

الر ٔب٘یه

داسٞٚب سا ٔی سٛا٘یذ

وٛئشیبدیٗ

ٚثشخی

ثب ٔؼذ ٜخبِی یب دش

سیؼذشیذٖٚ

ادیضٚئیذٞبی

ٔصشف وٙیذ ٍٙٞ.بْ

صیذشاػیذٖٚ

اخشالَ د ٚلؽجی

ٔصشف وّٛصادیٗ اص

اع صٚدیىّٖٛ

ػٟز دسٔبٖ

ثٙٔ ٝظٛس اطش ػشیغ

صِٚذیذْ

اخشالالر خٛاة

داسٞٚب ثب غزا یب

ٔصشف غزاٞب یب
٘ٛؿیذ٘ی ٞبی كبٚی
وبفئیٗ خٛدداسی
وٙیذ.
خٛاة آٚسٞب
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

اػشفبدٔ ٜی

ثالفبصّ ٝثؼذاص غزا

ؿٛد.

ٔصشف ٘ـ٘ٛذ.

داسٞٚبی

وشثبٔبصدیٗ

ػٟز دسٔبٖ

دیٛاَ دشٚئىغ دس

اخشالَ دٚ

دیٛاَ دشٚئىغ ػذیٓ

اخشالالر

صٛسسی ؤ ٝؼذ ٜسبٖ

لؽجی

الٔٛسشیؼیٗ

دٚلؽجی  ٚسٚاٖ

سا ٘بساكز ٔی وٙذ ثب

ِیشیْٛ

دشیـی

غزا ٔصشفىٙیذ.
ثٙٔ ٝظٛس ػٌّٛیشی اص
٘بساكشی ٔؼذِ ٜیشیْٛ
سا ثالفبصّ ٝثؼذاص غزا
یب ٕٞشا ٜغزا ٚؿیش
ٔصشف وٙیذِ.یشیْٛ
ػجت دفغ ٕ٘ه ٔی
ؿٛدٍٙٞ ،بْ ٔصشف
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

داس ٚسطیٓ ٔؼِٕٛی
كبٚی ٕ٘ه ٔٚمذاس
فشاٚاٖ ٔبیؼبر(8-12
ِیٛاٖ آة )داؿشٝ
ثبؿیذ
ثیؼف٘ٛبر ٞب

آِٙذس٘ٚبر ػذیٓ

دیـٍیشی

سٟٙب دس صٛسر

ایجب٘ذس٘ٚبر ػذیٓ

ٚدسٔبٖ

ٔصشف ثب ٔؼذ ٜخبِی

سایضٚدس٘ٚبر ػذیٓ

اػشئٛدشٚص اص

وبسایی ثبالیی داس٘ذ.

ؼشیك وبٞؾ

داس ٚث ٝصٛسر ٘بؿشب

ؿىٙٙذٌی

ٕٞشا ٜثب یه ِیٛاٖ دش

اػشخٛاٖ

اص آة ( plain

ٚافضایؾ

) Waterدس كبِی وٝ

ظخبٔز آٖ

٘ـؼش ٝیب ایؼشبدٜ
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

ایذ ٔصشف ؿٛد.
ثؼذ اص ٔصشف
آِٙذس٘ٚبر ػذیٓ
ٚسایضٚدس٘ٚبر ػذیٓ
كذالُ سب  30دلیمٝ
آ٘شبػیذ ٚدیٍش
داسٞٚب ،غزا ،
٘ٛؿیذ٘ی ،وّؼیٓ یب
ٞیؾ ٘ٛع ٚیشبٔیٗ یب
ٔلصٛالر ِجٙی
ٔصشف ٘ـٛد.دس
صٛسر ٔصشف
سایضٚدس٘ٚبر كذالُ
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

سب  60دلیمٛٔ ٝاسد
ٌفش ٝؿذ ٜسػبیز
ؿٛد.
ٚدغ اص ٔصشف
آِٙذس٘ٚبر
ٚسایضٚدس٘ٚبر كذالُ
سب  30دلییمٚ ٝدس
صٛسر ٔصشف
سایضٚدس٘ٚبر كذالُ
سب  60دلیم ٝدساص
٘ىـیذ.
سب صٔب٘ی و ٝاِٚیٗ
ٚػذ ٜغزایی خٛد سا
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

٘خٛسد ٜایذ دساص
٘ىـیذ
آ٘شی ثبوششیبَ

ػیذشٚفّٛوؼبػیٗ

دسٔبٖ یب

ػیذشٚفّٛوؼبػیٗ

ٞبی وٛئیِٖٛٛٙ

ِٚٛفّٛوؼبػیٗ

دیـٍیشی اص

ٛٔٚوؼی

ٔٛوؼی فّٛوؼبػیٗ

ػف٘ٛز ٞبی

فّٛوؼبػیٗ سا ٔی

ثبوششیبیی

سٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

ثش ػف٘ٛز ٞبی

دش ٔصشف وشد.

ٚیشٚػی سأطیشی

دس صٛسسی وٝ

٘ذاسد

ِٚٛفّٛوؼبػیٗ ثٝ
صٛسر ٔلّ َٛدٞب٘ی
اػز 1ػبػز لجُ یب
 2ػبػز ثؼذ اص غزا
ٔصشف ؿٛد.
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

ػیذشٚفّٛوؼبػیٗ سا
ثب ٔلصٛالر ِجٙی یب
٘ٛؿیذ٘ی ٞبی غٙی
ؿذ ٜثب وّؼیٓ ثٝ
سٟٙبیی ٔصشف ٘ىٙیذ
ِٚی ٔی سٛا٘یذ آٖ سا
ثب سطیٕی و ٝؿبُٔ
ٔلصٛالر ِجٙی اػز
٘یض ٔصشف وٙیذ.
آ٘شی ثبوششیبَ

دٚوؼی ػبیىّیٗ

دسٔبٖ یب

1ػبػز لجُ یب 2

ٞبی

ٔیٛٙػبیىّیٗ

دیـٍیشی اص

ػبػز ثؼذاص غزا ثب

سششاػبیىّیٗ

سششاػبیىّیٗ

ػف٘ٛز ٞبی

یه ِیٛاٖ دش اص آة

ثبوششیبیی.

ٔصشف ؿٛد.
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

ثش ػف٘ٛز ٞبی

اٌش سششا ػبیىّیٗ

ٚیشٚػی سأطیشی

ثبػض دسد ٔؼذٔ ٜی

٘ذاسد.

ؿٛدٔی سٛا٘یذ آٖ سا
ثب غزا ٔصشف وٙیذ
ِٚی اص ٔصشف
ٔلصٛالر ِجٙی
1ػبػز لجُ یب
 2ػبػز ثؼذاص آٖ
خٛدداسی وٙیذ.
دس صٛسسی و ٝداسٚ
ٔؼذ ٜؿٕبسا ٘بساكز
ٔی وٙذ ٔ ،ی سٛا٘یذ
ٔیٛٙػبیىّیٗ سا ثب
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

ؿیش ٔصشف وٙیذ.
دسٔبٖ یب

دس صٛسر ٔصشف

آ٘شی ثبوششیبَ

ِیٙضِٚیذ

ٞبی

دیـٍیشی اص

داس ٚاص خٛصدٖ غزاٞب

اٌضاصِٚیذیٖٛٙ

ػف٘ٛز ٞبی

ٛ٘ٚؿیذ٘ی ٞبی كبٚی

ثبوششیبیی .

سیشأیٗ ثبال

ثش ػف٘ٛز ٞبی

خٛدداسی وٙیذ

ٚیشٚػی سأطیشی
٘ذاسد.
ظذ لبسؽ ٞب

فّٛو٘ٛبصَٚ

دسٔبٖ یب

ایششاو٘ٛبص َٚثبیذ ثب

ایششاو٘ٛبصَٚ

دیـٍیشی اص

ٔؼذ ٜخبِی ٔصشف

دٛػبو٘ٛبصَٚ

ػف٘ٛز ٞبی

ؿٛد.دٛػبو٘ٛبص20 َٚ

ٚسیى٘ٛبصَٚ

لبسؿی

دلیم ٝثؼذاص غزا یب
ٕٞشا ٜثب یه ٔىُٕ

ٌشیضئٛفّٚٛیٗ
67

کتابچه دارویی بخش آی سی یو

سغزی ٝای ٔبیغ

سشثیٙبفیٗ

ٔصشف
ؿٛد.ػٛػذب٘ؼیٖٛ
ٚسیىٛیىٙبص َٚسا ثب
آة یب دیٍش ٔبیؼبر
ٔخّٛغ ٘ىٙیذ.
ٌشیضئٛفّٚٛیٗ دس
صٛسسی و ٝثب غزاٞبی
ؿشة ٔصشف ؿٛد،
سأطیش ثیـششی داسد.
ػبیش داسٞٚب سا ٔی
سٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب
دش ٔصشف وشد.
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

آ٘شی

اسبٔجٛسُ

دسٔبٖ ػف٘ٛز

اسبٔجٛسُ ٔی سٛا٘ذ ثب

ٔبیىٛثبوششیبَ

ایض٘ٚیبصیذ

ٞبی ایؼبد ؿذٜ

غزا یب ثذ ٖٚغزا

ٞب

سیفبٔذیٗ

سٛػػ

ٔصشف ؿٛد .ثمیٝ

ٔبیىٛثبوششی ٞب

داسٞٚب 1ػبػز لجُ
یب  2ػبػز ثؼذاص غزا
ثب یه ِیٛاٖ دش اص آة
ٔصشف
ؿ٘ٛذ.دسصٛسسی وٝ
ایض٘ٚیبصیذ ث ٝسٟٙبیی
یب ٕٞشا ٜدیٍش غزاٞب
ٔصشف ؿٛد اص ٔصشف
غزا یب ٘ٛؿیذ٘ی
كبٚی سیشأیٗ
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

ٞٚیؼشبٔیٗ
خٛدداسی
وٙیذ(ثؼیبسی اص
غزاٞب ٛ٘ٚؿیذ٘ی ٞبی
وبفئی ٝٙكبٚی
سیشأیٗ ٞؼشٙذ)
آ٘شی دشٚسٛصٚاَ

ٔشش٘ٚیذاصَٚ

دسٔبٖ ػف٘ٛز

ٞب

سیٙیذاصَٚ

ٞبی ایؼبد ؿذٜ

--------------

سٛػػ

---

دشٚسٛصٚاٞب
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کتابچه دارویی بخش آی سی یو

تهیو کنندگان:

بخ
راضیو آسىده  ،مسئىل ش آی سی یى

مح
بخ
بىهب جرجانی  ،رابط آمىسشی ش آی سی یى
الهام احرام پىش کارشناس تغذهی
سری نظر دفتز بهبىد کیفیت
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