
 دارو های ترالی

 Epinephrineاپی نفرین            

 آدنرژیک βوαآگونیست  –افزاش دهنده فشار خون –: گشاد کننده برونش ها  طبقه بندی درمانی

 mg/ml  1 -میلی لیتر(10%)01/0اشکال دارویی: تزریقی 

 Epinephrine/Ephedrineتشابه اسمی با : 

 سنکوب –ایست قلبی -واکنش های آلرژیک-شوک آنافیالکسی-برونکواسپاسم –موارد مصرف:حمالت حاد آسمی 

آرتریو –آریتمی ها –در طول بی هوشی عمومی  –شوک غیر آنا فیالکتیک  –موارد منع مصرف : گلوکوم با زاویه ی بسته 

 اسکلروز مغزی. 

 بی اشتهایی.-استفراغ -تهوع -چشمخشکی  -دیس پنه-Tافزایش موج –دیس ریتمی  –عوارض جانبی دارو :هموراژی مغزی 

 ایندرال -ارگوتامین-وارفارین -آمینوفیلین-تداخالت دارویی: بی کربنات سدیم

 حساسیت به سولفیت ها باید بررسی شود زیرا باعث به خطر افتادن زندگی میشود . -1اقدامات پرستاری : 

 باید دوز دارو کاهش یابد .  Bpزایش بیمار را چک کنید در صورت اف Ecgطی تجویز دارو به طور مداوم -2

چک شود . زیرا باال رفتن ناگهانی فشار با تزریق این دارو باعث  mint 5و نبض بیمار هر  BPبعد از تزریق دارو باید -3

 پارگی آئورت و خون ریزی مغزی میشود .  -افزایش فشار شریانی و در نهایت درد های آنژینی

خون در بیماران دیابتی باید انجام شود زیرا این دارو باعث افزایش گلوکز خون شده پس نیاز  و چک گلوکز   I&Oارزیابی   -4

 است تجویز انسولین در بیماران دیابتی افزایش یابد . 

   Atropineآتروپین      

 آنتی کولینرژیک . –آنتی اسپاسموتیک  -طبقه بندی درمانی :ضد آریتمی

 % 5/0% و 1قطره ی چشمی  – MG/ML  5/0اشکال دارویی:شکل تزریقی 

 Atropine/Akarpineتشابه اسمی با :

ضد اسپاسم در جراحی های مثانه و  -کاهش ترشحات قبل از جراحی -(  50bmp-40موارد مصرف : برادی کاردی کمتر از) 

 AVبلوک قلبی -برونکو دیالتور –ادراری تناسلی 

ایسکمی -آسم -هایپرتروفی پروستات–تاکی کاردی –سمیت تیروئید -میاستنی گراویس -موارد منع مصرف : گلوکوم با زاویه بسته

 انسداد دستگاه گوارش .–عضله قلبی 

 –آنتی هیستامین -آمانتادین-لوودوپا–تداخالت دارویی:سه حلقه ای 

 گلوکوم . –بیخوابی  –تاکی کاردی –مزه ی دهان تغییر –احتباس ادراری -سرگیجه–عوارض جانبی:خشکی دهان 

 PVC –کنترل وضغیت قلبی جهت احتمالبروز ضربات نابه جای بطنی -2-بررسی روزانه برون دخ ادراری-1اقدامات پرستاری:

 –صدای ویزینگ در تنفس  -دیس پنه -سیانوز -ریتمتنفس –بررسی وضعیت تنفسی)سرعت  -3و تاکی کاردی در بیمار . 

لرزش  –صدای ویزینگ -به محض شروع مصرف دارو عالئم ظاهر میشوند : ) اشک ریزش -4ی رگ های گردن (پرخون

 ترشحات بیش از حد دهانی(–عضالنی 



 در موارد تشنج تجویز دیازپام یا تیوپنتال.  –در مان مصرف بیش از حد دارو : دوپامین در موارد تضعیف جریان گردش خون 

         Amiodarone  HCLآمیودارون      

 طبقه بندی درمانی: ضد آریتمی بطنی و فوق بطنی 

 (3ml  /150mg(  یا )    (50mg/mlتزریقی  -mg 200اشکال دارویی : قرص 

پروفیالکسی و درمان –فیبریالسیون بطنی غیر کنترل شده با داروهای خط اول –موارد مصرف : تاکی کاردی فوق بطنی 

 فوق بطنی .آریتمی های بطنی و 

نقص عملکرد گره ی سینوسی –شیر خواران  –نوزادان  –شیر دهی  -((Dحاملگی -موارد منع مصرف : برادی کاردی سینوسی

 شوک با منشاء کاردیو ژنیک .–

 –خستگی  –حرکات غیر عادی -پاراستزی-آتاکسی –ترس از نور  – halosعوارض جانبی : مشاهده ی حلقه های رنگی 

 ED –التهاب اپیدیدیم  –گسپینگ  د ر صورت مصرف در نوزادان سندرم -بیخوابی

برادی کاردی در مصرف همزمان -فنی توئین –سایمتیدین  –دیگوکسین  –پرو کائین امید  –تداخالت دارویی: کینیدین 

 بلوکرها و مسدود کننده های کانال کلسیم . βآمیودارون با 

( در صورت بروز این عالئم -درد قفسه سینه –تب  -سرفه -خستگی -یس پنهارزیابی سمیت ریوی ) د -1اقدامات پرستاری : 

عالئم سیستم -4به منظور تعیین میزان دارو Ecgارزیابی پیوستهی -3کنترل فشار خون بیمار  -2مصرف دارو باید قطع شود .  

عالئم مصرف دارو باید  حرکات غیر ارادی( در صورت مشاهده این-افسردگی -بی حسی -سایکوز –عصبی )اغتشاشات ذهن 

 قطع شود .

  Lidocaine  HCL%         2لیدوکائین 

 بی حس کننده موضعی  –طبقه بندی درمانی : آنتی آریتمی 

 % 1 -%2اشکال موجود : آمپول تزریقی 

 کاتتریزاسیون قلب  –سمیت با دیگوکسین  –دیس ریتمی یطنی در طی حراحی قلب  –موارد مصرف: تاکی کاردی بطنی 

 م ردسن –ندرم آدام استوک  –دیس ریتمی سوپراونتریکوالر  -بلو ک قلبی شدید –موارد منع مصرف: حساسیت به آمید ها 

wolff-parkinson-white 

 -لرزش -صرع–دپرسیون تنفسی  –ایست قلبی -کالپس قلبی،عروقی -بلوک قلبی-برادی کاردی-عوارض جانبی: افت فشار خون

 –پتشی  –بی اشتهایی  -استفراغ -تهوع –افوریا 

را QRSیا   PRتا افزایش Ecgکنترل مواوم -2لیدوکائین نباید به هیچ ترانسفوزیونی افزوده شود . -1مراقب های پرستاری : 

تزریق عضالنی فقط در عضله دلتوئید صورت -3تعیین کنید . اگر این موارد توسعه یابد دارو یا قطع میشود یا کاهش میابد . 

افزایش ضربان قلب هم امکان دارد رخ  -امکان دارد رخ دهد.،افزایش تنفس chfهای دو طرفه در بیماران صدا  -4گیرد .

 مصرف دارو باید قطع شود .  دهد،لذا

 پروکائین آمید . –کینیدین  –فنی توئین  –سایمتدین ها  –: باربیتورات ها تداخالت دارویی

    Adenosineآدنوزین          

 طبقه بندی درمانی :ضد آریتمی  

 3mg/mlاشکال دارو:ویال تزریقی 



 

 

 -wfwاستفاده در سندرم -PSVTموارد مصرف : 

پیوند قلب  –برادی کاردی عالمت دار  -برونکو اسپاسم ریوی –فلوتر دهلیزی  – 3و2درجه AVموارد منع مصرف:بلوک های 

 .  sick sinusسندرم  –

احساس طعم فلز در دهان برونکو اسپاسم ناشی از حمالت آسمی ( –تاکی کاردی دهلیزی – AVعوارض جانبی:آریتمی )بلوک 

 فشار در کشاله ران  –

 دی پریدامول. –کارمازپین –کافئین  -تداخالت دارویی : متیل گزانتین

 احتمال افت فشار خون وضعیتی . -تشنج–افزایش فشار داخل چشم  -IOمراقبت های پرستاری : کنترل 

 Nitroglycerin(TNG)                  گلیسرین نیترو

 ضد آنژین .  –طبقه بندی درمانی : گشاد کننده عروق کرونری 

آمپول  -  mg 0/4قرص های زیر زبانی  – mg 0/4پرل های زیر زبانی  -  mg 6/4 و   mg 2/6اشکال دارویی:د قرص 

 % 2پماد  -  mg/ml 5و آمپول تزریقی    8mg/ mlتزریقی  

در عمل های جراحی افت فشار خون را  –های حاد   CHF –MI –پیشگیری از درد آنژینی  –وارد مصرف : آنزین صدری م

 کنترل میکند . 

 هایپرتانسیون .  -افزایش فشار داخل جمجه –آنمی  –موارد منع مصرف : حساسیت مفرط 

 طپش قلب .  –تعریق  –ون کالپس قلبی ، عروقی _افت فشار خ –فالشینگ  –عوارض جانبی : سر درد 

 هیدراالزین .  –هایپرتانسیون ضد  دارو های  –فنی توئین  –تداخالت دارویی : الکل 

آموزش نوع مصرف قرص های -3کنترل تاری دید و خشکی دهان  -2 –کنترل دقیق فشار خون  -1مراقبت های پرستاری : 

 ساعت بعد از غذا مصرف شود . 2ساعت قبل یا  1همراه آب کافی -4زیر زبانی و عدم جویدن آن . 

 Dopamineدوپامین                      

 β1با تاثیر بر گیرنده های افزاینده ی برون د قلبی –تنگ کننده ی عروق خونی  –طبقه بندی درمانی : آدرنرژیک 

 mg/5ml 200اشکال دارویی : تزریقی 

 پرفیوژن افزایش یافته .  –جراحی قلب باز  –شوک سپتیک و کاردیوژنیک –موارد مصرف : هیپوتانسیون 

 فئو کروموسیتوم . –حساسیت مفرط –فیبریالسیون بطنی  –موارد منع مصرف :هیپو ولمی 

 سردرد و اضطراب .  -  qrsعریض شدن  –ه دیس پن –عوارض جانبی : گانگرن 

پاراستزی و سردی اندام ها چک شود ، این -3دقیقه  5کنترل نبض و فشار خون هر  -IO  .2کنترل  -1مراقبت های پرستاری : 

-6کرد . هایپو ولمی را باید بررسی کرد ، در صورا هیپو ولمی ابتدا باید آن را تصحیح -5حاالت نشانه افت فشار خون میباشد . 

، دیس پنه ،  اتساع ورید گردنی ف رال دو طرفه قاعده ی ریه و کاردیو    S3نارسایی های قلبی را از طریق وجود گالوپ

 میوپاتی میتوان تشخیص داد . 



 Dobutamineدو بوتامین                  

 -B1آگونیست  –طبقه بندی درمانی : تحریک کننده قلبی 

  mg/ 20 ml 250 و     mg/ml 12/5اشکال دارویی : فرم تزریقی      

 که ناشی از بیماری ارگانیک قلبی یا جراحی قلبی میباشد .موارد مصرف : ناتوانی در برقراری گردش جریان خوتن کافی 

 موارد منع مصرف : حساسیت مفرط به دارو . 

 –اضطراب  –تپش قلب  –تاکی کاردی –هایپو کالمی  –وزش سر دل س –عوارض جانبی : کرامپ های عضالنی در ناحیه پا 

 هیپر/ هیپو تانسیون . 

 مهار کننده های مونو آمینواکسیداز .–سیکلو پروپان  –دارو های سه حلقه ایی  –هالوتان  –تداخالت دارویی : بتا بلوکر ها 

، در صورت ECG کنترل مداوم  -2در صورت هایپوولمی مریض ، ابتدا باید این مشکل را اصالح کنیم . -1اقدامات پرستاری : 

 –کنترل اکسیژناسیون و پرفیو ژن  با عالئم درد قفسه سینه -4کنترل تاکی کاردی بطنی -3دوز دارو کاهش یابد BP افزایش 

 ساسیت به سولفیت ها زیرا ممکن است تهدید کننده ی حیات باشد . کنترل ح -5گیجی  و اختالل در هوشیاری 

 Heparineهپارین                   

  –آنتی ترومبوتیک –ضد انعقاد طبقه بندی درمانی : 

  25000u/5mlو     2500u/mlویال  –  10000u/ml  )و    5000u/mlاشکال دارویی :تزریقی) 

 سل فعال  –جراحی های باز قلب  -  - MI –آمبولی ریوی  -DVTموارد مصرف : پیشگیری از 

 آنمی  –هماچوری  –کهیر  –اکیموز  –ترومبو سیتوپنی  –عوازض دارویی : خونریزی 

 ضد انعقاد های خوراکی .  -نیترو گلیسرین –تداخالت دارویی : آسپرین 

اشتباه نشود ، زیرا هر دو برچسب آبی  دارند HEP_LOCK   10 Iu با   10/000uهپارین سدی تزریقی  -1اقدامات پرستاری : 

 اجتناب از تجویز ضد انعقاد های خوراکی همراه هپارین. -ptt 3کنترل  -2. 

  verapamilوراپامیل                    

 متسع کننده عروق  –ضد آریتمی  –ضد فشار خون  –مسدود کننده کانال کلسیم طبقه بندی درمانی : 

 فلوتر یا فیبریالسیون دهلیزی  –تاکیکاردی فوق بطنی  –هیپر تانسیون  –موارد مصرف : نا منظمی های ریتم قلبی 

 3و 2بلوک قلبی درجه –شوک کاردیو ژنیک  –موارد منع مصرف : هایپو تانسیون شدید 

 احتقان قلبی . –هیپوتانسیون  –عوارض جانبی : افت ضربان قلب 

 نیترات ها  –فنتانیل  –لیتیم  -کاربامازپین –دیگوکسین  –ا بلوکر ها تداخالت دارویی :  بت

پزشک را مطلع  50و ضربان کمتر از  90کنترل وضعیت قلبی در صورت فشار خون کمتر از -1مراقبت های پرستاری : 

 در صورت قطع ناگهانی دارو درد قفسه سینه ممکن است اتفاق افتد .  -IO  3   کنترل -2سازید .

       Digoxinوکسین        دیگ



  –ضد آریتمی  –آنتی دیس ریتمی  -طبقه بندی درمانی : اینوتروپ

  -   mg/2ml  0/5تزریقی – mg  0/25اشکال دارویی : قرص 

 دیژیتالیزاسیون سریع . –شوک کاردیو ژنیک  –تاکی کاردی دهلیزی  –موارد مصرف : نارسایی قلبی 

  –فیبریالسیون بطنی  –موارد منع مصرف : حساسیت به دیگوکسین 

  –بی اشتهایی  –تعریق  –ضعف عضالنی  –سر درد  –تاری دید –بالک دهلیزی، بطنی  –عوارض جانبی : دیس ریتمی 

 آمیودارون .  –وراپامیل -B آمینو تریپسن  –کنیدین  –دیورتیک ها  –تداخالت دارویی : آنتی اسید ها 

دیگوکسین و  -IOکنترل  –تزریق آسته وریدی  –دقیقه قبل از دادن دارو ( 1)به مدت   Pو   BP یت های پرستاری : کنترل مراق

 مصرف رزیم غذایی با سدیم پایین .  –آنتی اسید ها همزمان مصرف نشوند 

 Labetalol   HCLالبتالول             

 بلوکر ها .   β1وα1-ضد آنژین –طبقه بندی درمانی : ضد فشار خون 

 20mlو به صورت آمپول های  -  5mg/mlآمپول  -  mg  ،200mg ،300 mg 100 قرص اشکال دارویی : 

آسم برونشیال  –نارسایی قلبی -3و2بلوک قلبی درجه  –شوک کاردیوژنیک –بلوکر ها βموارد مصرف : افزایش حساسیت به 

 برادی کاردی سینوسی .  –

  –نارسایی قلبی تنفسی  –برادی کاردی  –هیپوتانسیون  –پورپورا  –ترومبو سیتوپنی  –سیتوز عوارض جانبی : آگرانولو

دپرسیون قلبی در مصرف همزمان با هیدانتوئین ها  - ها مصرف نشود . MAOISهفته بعد از قطع  2تداخالت دارویی : تا 

دارو  –دیورتیک ها )مصرف همزمان با باعث افت شدید فشار خون در  -،بیهوش کننده های عمومی و وراپامیل ها 

 دیده میشود .  (  روگلیسیرین و الکلسایمتدین و نیت –های فشار خون 

 اتساع ورید ژگوالر  –صدا های ریوی – IOمراقبت های پرستاری : کنترل 

 Furosemide فروزماید            

  Lasix نام تجاری دارو : الزیکس 

این دارو در قسمت ابتدایي بخش باال رونده قوس هنله اثر میكند و باز )طبقه بندی در مانی : دیورتیک مربوط به بخش لوپ  

 (.سازد و دفع سدیم ، آب ، كلر و پتاسیم را افزایش میدهد -جذب كلر و سدیم را مهار مي

  250mg / 25mlانفوزیون  – mg/ml 10 تزریقی  – mg 40اشکال دارویی: قرص 

  –هیپر تانسیون  –آسیت  –سندرم نفروتیک  –ادم  –موارد مصرف : ادم ریوی  

 حساسیت مفرط به سولفونامید ها  –ولمی  وهیپ –موارد منع مصرف : آنوریا 

اثر فوروزماید ممكن است  .فوروزماید اثر كاهنده فشار خون اكثر داروهاي كاهنده فشار خون را تشدید مي كند :تداخالت دارویي

در استفاده همزمان  .هیپوگلیسمي ناشي از داروهاي ضد دیابت را كاهش دهد.سطح گلوكز خون بیمار باید مانیتور شود

عضالني، خطر سمیت با این داروها افزایش مي یابد. سطح  –با گلیكوزیدهاي قلبي ، لیتیم، بلوك كننده هاي عصبي 

استروئیدي مي توانند پاسخ دیورتیكي را مهار كنند.بصورت داروهاي ضد التهاب غیر  .پتاسیم خون مونیتور شود

 همزمان با احتیاط مصرف شوند



عوارض جانبي: كاهش حجم خون و دهیدراسیون، افت فشار وضعیتي،ترومبوفلبیت با تزریق وریدي درماتیت،پورپورا،درد گذرا 

وع، پانكراتیت، استفراغ ،خون: در محل تزریق عضالني، درد و ناراحتي شكمي،بي اشتهایي ، یبوست،اسهال، ته

آگرانولوسیتوز، لكوپني، ترومبوسیتوپني، آنمي، آنمیآپالستیك متابولیك: آلكالوز ناشي از كمي كلر خون،هایپراوریسمي 

بي عالمت،عدم تعادل الكترولیت ها و مایعات،از جمله كاهش كلسیم، منیزیم، و سدیم خون ناشي از رقیق شدن 

تحمل گلوكز،هایپوكالمي، گوش، حلق، بیني، تاري دید، كاهش گذراي شنوایي با تزریق  خون،افزایش قند خون،عدم

وریدي بسیار سریع، گیجي، تب ، سردرد، بي قراري، سرگیجه، ازتمي،تكرار ادرار، اولیگوري،پلي اوري،نارسایي 

 كلیه، اسپاسم عضالني ، ضعف

 -.جه سانتي گراد نگهداري گردد. از یخ زدگي محافظت گردددر 30دور از نور و در دماي كمتر ازمراقبت های پرستاری : 

  -.قرار گرفتن در معرض نور خورشید مي تواند واكنشهاي حساسیت به نور را تشدید كند . احتیاط شود

 -.در دوران بارداري،حساسیت مفرط به سولفونامیدها،سیروز كبدي با احتیاط مصرف شود -C مصرف در بارداری :رده

       (Naloxone Hcl)                    نالوكسان

  mg/ml 0/4اشکال دارویی : آمپول     

درمان مسمومیت شناخته شده یا مشكوك با تركیبات اوپیوئیدي، مهار تنفسي بعد از جراحي، درمان خارش ناشي  موارد مصرف :

 از انسداد صفراوي

 سابقه واكنش حساسیتي به داروموارد منع مصرف : 

: از بین رفتن اثر ضد دردها بعد از عمل جراحي ، بروز سندرم محرومیت ناگهاني در مصرف دارو در افراد ت دارویی تداخال

 .دچار وابستگي فیزیكي به ضد دردهاي مخدر

 تهوع ، استفراغ، افت فشار خون ، پرفشاري خون ، آریتمي ، ادم حاد ریه به ویژه در بیماراني كه جراحي شده عوارض جانبی :

 .اند و تشنج

عدم انفوزیون با تركیبات حاوي بي سولفیت ، آنیونهاي با زنجیره ي بلند یا وزن مولكولي زیاد و - 1مراقبت های پرستاری : 

كنترل مرتب بیمار پس از - 3تهوع ، استفراغ ، تحریك و تاكي كاردي در تزریق سریع وریدي -2 . محلولهاي قلیایي

نیمه عمر دارو در - 5 . عالئم حیاتي كنترل شود-4والني بودن نیمه عمر برخي مخدرها پاسخ درماني به دارو (بدلیل ط

مصرف در -7. در ظرف در بسته و دور از نور و در دماي اتاق15-30شرایط نگهداری: -6. نوزادان بیشتر است

تزریق یكجا ،  وریدي ،mg 2-0/4-8.شیردهي: ترشح دارو در شیر ثابت نشده است ، در تجویز دارو احتیاط شود

 . قابل تجویز استmg 10دقیقه و در صورت لزوم وعدم پاسخ دهي تا مجموع دوز  2-3تكرار هر 

 Midazolam Hcl) م           میدازواال

   :Versed , Hypnovel , Dormicumنام های تجاری

 دسته بندی دارویي : بنزودیازپین

 2mg/1mlشربت  -آمپول      :    mg/ml 1ml, 5mg/ml 2ml, 1mg/ml 5ml, 5mg/ml 3mlاشکال دارویی 

القاي بیهوشي  . -و طي جراحي(IM) ،فراموشي و كاهش اضطراب قبل از عمل Sedation  كاربرد دارو موارد مصرف :

 .نگهداري بیهوشي عمومي .- عمومي قبل از استفاده از داروهاي بیهوشي دیگر

 CHFصرف: حساسیت مفرط به بنزودیازپین ها ، گلوكوم زاویه باریك ، شوك ، كوما ، موارد منع م

 .: كاهش حجم جاري یا تعداد تنفس ، آپنه ، تغییرات فشار خون و نبض ، سكسكه ، درد هنگام تزریق وریديییداروت داخال



آهسته و منقسم در چند روز براي ایجاد تجویز  -2كنترل دقیق و مداوم بیمار حین تجویز دارو - 1مراقبت های پرستاری : 

 الم. پرهیز از تزریق اینتراتكال فرآورده هاي حاوي بنزیل الكل یا مواد مشابه میدازو - - 3سداسیون در فرد هشیار 

 . مسمومیت و مرگ در تجویز بیش از حد فرآورده هاي حاوي بنزیل الكل در نوزادان-5گعمقي و در عضله بزر IM تزریق-4

مصرف در -D   .8 مصرف در حاملگي-7 .ساعت 24تا  CNS از مصرف الكل یا سایر سركوب كننده هاي پرهیز-6

 .  شیردهي: با احتیاط

 Lorazepam         لورازپا م

 دسته بندی دارویي : بنزودیازپین

 4mg/ml  1mlو   2mg/ml 2mlآمپول -  mg 2و   1mgقرص های  :اشکال دارویی  

 . ،صرع استاتوس Premedicationختااللت اضطرابي ، بي خوابي ، موارد مصرف :  

 – سال 10حساسیت به بنزودیازپین ها ، گلوكوم زاویه بسته حاد ، سایكوز افسردگي اولیه ، كودكان زیر  موارد منع مصرف:

 .یا نارسایي كلیويعملكرد كبدي اختالل بارداري ، پورفیري حاد، همراه با هیوسین ، شوك ، مسمومیت حاد با الكل ، 

 .كاهش اثر لوودوپا و افزایش سطح سرمي فنیتوئین توسط لورازپام. تشدید عوارض توسط سایمتیدینتداخالت دارویی : 

خواب آلودگي ، سداسیون ، آمنزي ، سرگیجه، بي قراري ، ناپایداري ، سردرد ، سركوب تنفسي ، گیجي ، عوارض جانبی : 

 .هیپرتانسیون و هیپوتانسیون

تهیه --2 تزریق عضالني به شكل رقیق نشده در عضالت بزرگ و بصورت عمیق باید انجام پذیرد-1مراقبت های پرستاری : 

یا نرمال سالین جهت تزریق وریدي باید 5محلول تزریقي و رقیق نمودن آن با حجم مساوي آب مقطر و دكستروز %

عدم قطع ناگهاني دارو - 4سال  50احیا براي افراد باالي  آماده داشتن وسایل- 3 . بالفاصله پیش از مصرف انجام شود

مصرف در -10mg  .7: حد اکثر کل دوز داكثر دوز روزانهح-6.و آزمون هاي عملكردي كبدي CBC چك دوره اي -5

 . مصرف در شیردهي: منع مصرف  : D , حاملگي

 Phenytoin      فني توئین

 ضد آریتمی .  –طبقه بندی درمانی : ضد تشنج 

  : 250mg/5mlآمپول. و : 125mg/5ml, 30mg/5ml 120ml سوسپانسیونو  mg – 100 mg 50  ،كپسولاشکال دارویی: 

 .: صرع پایدار ، صرع تونیك كلونیك منتشر ، تشنج هاي غیر صرعيموارد مصرف 

 حساسیت مفرط به هیدانتوبین ها ، برادي كاردي سینوسي موارد منع مصرف :

: اتصال داروهاي رقیب به پروتئین و آزاد كردن فني توئین و افزایش میزان فني تویئن آزاد پالسما ، افزایش وییدار تتداخال

متابولیسم برخي داروها از جمله آنتي بیوتیكها، ضد انعقادها، كورتونها، كینیدین و هورمونهاي جنسي، تداخل ضد 

ئین توسط ضد سرطانها، كاهش غلظت تیروكسین و تیروكسین آزاد دردهاي مختلف با فني توئین . اختالل جذب فني تو

 .سرم

 .و نیستاگموس ، آتاكسي ، دیس آرتري ، تكلم مبهم ، اغتشاش ذهني ، دیزینس :CNS =عوارض جانبي

 در تعویض دو داروي ضد صرع ، كاهش دوز داروي اول با همان سرعت افزایش دوز داروي دوم- 1مراقبت های پرستاری : 

 D : مصرف در حاملگي-3.انفوزیون وریدي توصیه نمي شود و تزریق از طریق سوزني بزرگ ، یا كاتتر وریدي-2 .

  Phenobarbital           فنوباربیتال



 دسته بندی دارویي : باربیتورات

 mg/ml, 200mg/ml 1ml 100آمپول-قرص  100mg, 15mg, 30mg, 60mgاشکال دارویی : 

 -استاتوس و انواع اختااللت تشنجي و تشنج حاد در مواردي نظیر اكالمپسي، تتانوس، تزریق بیحس كنندهصرع موارد مصرف : 

 .هاي موضعي

 .سابقه هرگونه حساسیت به باربیتورات ها :موارد منع مصرف : 

باربیتوراتها با شاركول، در مصرف همزمان الكل و باربیتواتها ، كاهش جذب  CNS : آثار تجمعي بر رويالت دارویی تداخ

مهار متابولیسم فنوباربیتال با كلرامفنیكل و افزایش متابولیسم كلرامفنیكل توسط باربیتوراتها، افزایش آثار سداتیو دارو 

ها، افزایش متابولیسم و كاهش اثر باربیتوراتها در مصرف همزمان با ریفامپین، كاهش متابولیسم  MAOI در مصرف

 .یتوراتها در مصرف همزمان اسید والپروئیكو افزایش اثر بارب

خواب آلودگي ، عدم تعادل ، آثار سداتیو باقي مانده ، سرگیجه ، احساس سبكي سر .آگرانولوسیتوز، واكنشهاي : عوارض جانبي 

 .حساسیتي، توهم، كم خوني، ترومبوسیتوپني، آسیب كبدي

 تزریق-3.تزریقي در صورت وجود مشكل جهت خوردن دارومصرف فرم -2. عدم جویدن قرص-1مراقبت های پرستاری : 

IMتزریق-4. دارو عمیق و داخل عضله بزرگ IV نحوه مصرف: -5. در صورت مقدور نبودن سایر روش ها

 40 -15دقیقه ، انفوزیون وریدي تا رسیدن به سطح سرمي درماني  10-30طي  ml /mg 15-20بزرگساالن :

ml/mg وس ، حداكثر سرعت تزریقيجهت كنترل فوري صرع استات mg100/m6-مصرف در حاملگي  :.D  

  Haloperidol             هالوپریدول

 .  دسته بندی دارویي : مشتقات بوتیروفنون

 2mg/ml  خوراكي محلول   - 0.5mg, 5mg, 2mgقرص  -  mg/ml, 5mg/ml 50آمپول اشکال دارویی:

 3 باالیاختااللت سایكوتیك ، بیماران سایكوتیك كه نیاز به درمان طوالني دارند ، بیماري اوتیسم در كودكان  موارد مصرف :

 .،درد زایمان طبیعي Gillesdela سال ، سكسكه مقاوم ، توهم ،كنترل تیك و صداهاي ناخواسته ناشي از سندرم

، دیس كرازیهاي خوني ، دپرسیون مغز استخوان ،كوما ،  حساسیت مفرط به هالوپریدول و فنوتیازین هاموارد منع مصرف : 

 .، كالپس عروقي ،بیماري هاي عروق مغزيCNS ضایعات مغزي ، دیپرسیون

: هالوپریدول ممكن است غلظت سرمي ضد افسردگي هاي سه حلقهاي را افزایش دهد و اثر كاهش فشار ت داروییتداخال

بامازپین و فني توئین غلظت سرمي هالوپریدول را كاهش میدهند، كینیدین گوانتیدین را مهار كند، باربیتوراتها ، كار

سطح پالسمایي این دارو را افزایش میدهد، متیل دوپا آثار آنتي سایكوتیك هالوپریدول را تقویت میكند . گاه مصرف 

همزمان هالوپریدول همزمان این دو سایكوز ایجاد میكند، احتمال بروز واكنش هاي اكستراپیرامیدال شدید در مصرف 

با فلوكستین وجود دارد، تجویز همزمان این دارو با آمیودارون خطر بروز آریتمي قلبي را دارد، مصرف همزمان این 

دارو با لیتیوم سبب ایجاد دیس اوریاتتاسیون ، عدم هوشیاري و عالئم اكستراپیرامیدال و سندرم آنسفالوپاتیك مي شود، 

 .ش متابولیسم و كاهش اثرات درماني این دارو میگرددمصرف سایمتیدین باعث افزای

عوارض جانبي: آرامش بیش از حد ، خواب آلودگي ، سندرم نورولپتیك بدخیم ، سرگیجه ، سردرد ، بي خوابي ، تشدید عالیم 

، خشكي دهان ، یبوست ، وزوز گوش ، افزایش فشار  ECG سایكوز ، تاكي كاردي ، غش ، دیس ریتمي ، تغییرات

 . خل چشمدا

فرم تزریقي -2.فرم خوراكي دارو را با یك لیوان پر از آب یا همراه با غذا یا شیر تجویز كنید -1مراقبت های پرستاری :

دارو را باید -3.در هر محل تزریق شودml 3هالوپریدول را باید از طریق عمیق عضالني تجویز نمود و نباید بیش از 

در صورت تجویز درازمدت دارو -5. نه از نظر وضعیت مغزي كنترل نماییدبیمار را روزا-4.به تدریج قطع نمود



 C-=مصرف در حاملگي-6.آزمایشات بررسي عملكرد كبد و شمارش گلبول هاي سفید را جهت بیمار درخواست نمایید

 .مصرف در شیردهي توصیه نمیشود =مصرف در شیردهي

   Gluconate Calcium              كلسی م گلوكونات

 داروی کمکی  در ایجاد تعادل در الکترولیت های بدن .   -طبقه بندی درمانی: جانشین کلسیم 

 100mg/ml -   10 ml اشکال دارویي: 

، آلكالوز، هیپركالمي، آنتي دوت سولفات منیزیم، تسكین  Dموارد مصرف: تتاني نوزادان، هیپوپاراتیروئیدیسم، كمبود ویتامین

 . نیش و گزش حشرات كرامپهاي عضالني ناشي از

 سنگ کلیه .–تجویز زیر جلدی یا عضالنی  –تزریق داخل میوکارد –موارد منع مصرف : فیبریالسیون بطنی 

در كودكان از تجویز كلسیم به وریدهاي سر -5. عوارض جانبي شایع :احساس سوزش، طعم گچي، هیپوتانسیون، برادیكاردي

 . تزریق وریدی: نیازي به رقیق كردن نمیباشددر  -7. دقیقه 60تا  30سرعت تزریق: طي -6. خودداري كنید

 وراپامیل . –تترا سایکلین -منیزیم –تداخالت دارویی: دیگوکسین 

اگر بیمار احساس ناراحتي بنماید، تزریق را آهسته یا -2 .شار خون و ریتم بیمار را كنترل كنیدف-1مراقبت های پرستاری : 

 -4.و مسمومیت با دیگوكسین منع مصرف دارد VF فسفاتها ناسازگار میباشد و دربا بیكربنات و -3. متوقف كنید

 اجتناب از نشت دارو . 

 Diphenhydramineدیفن هیدرامین                

 غیر انتخابی( -طبقه بندی درمانی : آنتی هیستامین )نسل اول

  mg 25کپسول نرم   -       12/5mg/5mlاشکال دارویی: الگزیر 

 کولیک های نوزاد .  –سرفه های خشک  -ضد پارکینسون–رینیت  –موارد مصرف : عالئم آلرژی  

 نوزادان –بیماری های بخش تحتانی دستگاه تنفس  -H1حساسیت به آنتاگونیست های رسپتور  –موارد منع صرف : حمالت آسم 

 الکل  –باربیتورات  –اپیوئید ها  –تداخالت دارویی : ضد افسردگی ها 

 –آنافیالکسی –آنمی همو لیتیک  –اگرانولوسیتوز  –ترومبوسیتوپنی  –عوارض جانبی : تشنج 

پاسخ درمانی شامل: –در فرم تزریقی تحما باید تزریق عمیق انجام شود -بررسی وضعیت تنفسیمراقبت های پرستاری : 

 برطرف شدن آبریزش و یا احتقان بینی و یا راش ،بهبود وفصیت خواب میباشد . 

  

 Hydrocortisone             هیدروكورتیزون

 : گلوكوكورتیكوئید طبقه بندی درمانی

 آمپول ml/100mg 2انما،60ml/100mg  قرص،10mg ویال،100mgاشکال دارویی: 

فرم انماي ) كرون با درگیري كولون-بعنوان ضد التهاب و سركوب كننده ایمني ، درمان كولیت اولسراتیو موارد مصرف:

 ( ون دارورتانسی

 حساسیت به دارو ، عفونت هاي قارچي ، در نوزادان نارسموارد منع مصرف : 



 .: كلسترامین جذب هیدروكورتیزون را كاهش مي دهدتداخالت دارویی 

 . ،ترومبوآمبولي، نارسایي حاد آدرنال CHFاحساس سرخوشي ، بي خوابي ، زخم گوارشي، تشنج، آریتمي، عوارض جانبی : 

كنترل مرتب وزن بیمار ، فشار خون و سطح سرمي الكترولیتها و در كودكان سنجش مرتب رشد در -1پرستاری : مراقبت های 

عدم مصرف زیر پوستي دارو و عدم  - 3مصرف دارو به همراه غذا -2. باالمدت دوزهاي طوالنی موارد مصرف 

ل : خستگي ، ضعف عضالني ، درد عالیم اولیه نارسایي آدرنا -4  ساعت 48براي بیش از  باالمصرف دوزهاي 

 -5.مفاصل ، تب ، بي اشتهایي ، تهوع ، سرگیجه ،تنگي نفس ، ضعف ، ممكن الزم باشد دوز دارو موقتاً افزایش یابد

  = C  .مصرف در حاملگي

    Metoclopramide     متوكلوپرامید

   Reglan   Plasil -: نام های تجاری

 طبقه بندی درمانی :ضد تهوع . 

 قرص10mg ،قطره خوراكي15ml/60mg آمپول،2ml/10mg كپسول،10mgاشکال دارویی : 

: ریفالكس معده به مري ، درمان استفراغ ناشي از شیمي درماني ، گاستروپارژي دیابتي ، جلوگیري از استفراغ موارد مصرف

ي، متوقف كردن خونریزي از هاي بعد از عمل، تسهیل انتوباسیون روده كوچك، كمك به تخلیه معده در پرتو درمان

 .واریس مري

،  GI شرایطي كه ایجاد انقباض خطر دارد مثل خون ریزي گوارشي ، پورفوراسیون و انسداد درموارد منع مصرف: 

 .فئوكروموسیتوم ، صرع، حساسیت به دارو

 .: مصرف همزمان با فنوتیازین ها ممنوع به علت عوارض اكستراپیرامیدالتداخالت دارویی

پوشاندن  -2. نرمال سالینcc 50با mg 10نیاز به رقیق كردن در تزریق وریدي با دوز باالتر از  -1بت های پرستاری : مراق

سال در  5سال و آمپول ها تا  3پایدار ماندن قرص ها تا  -3. محلول تزریقي با فویل آلومینیومي براي محافظت از نور

  B =   مصرف در حاملگي -4.درجه حرارت اتاق

 Ranitidine           انیتیدینر

 H2لوكرب طبقه بندی درمانی :

  – قرص جوشان150mgو  300mg -آمپول300mg -2ml/50mgو  mg 150قرص     -كپسول150mg :اشکال دارویي

 75mg/5ml 150ml-75mg/5ml 240ml -75mg/5ml 300ml شربت:

 ، ریفالكس معده به مري NSAID تركیباتزخم هاي خوش خیم معده یا دوازدهه ، همراه با موارد مصرف : 

یماران مبتال به آریتمي و بیماریهاي مهم قلبي ، بدخیمي معده یا شك به آن ، افراد داراي ضایعات ارگانیك موارد منع مصرف: 

 .مغزي، اختااللت متوسط تا شدید عملكرد كلیه

 لي با آنتي اسیدها تداخل مصرف داردتاثیر چنداني بر متابولیسم سایر داروها نداشته وتداخالت دارویی : 

ساعت قبل یا بعد از مصرف  2مصرف آنتي اسید ها --2.نصف كردن دوز دارو در نارسایي كلیه--1مراقبت های پرستاری :

در بیماران --4 دقیقه 5نرمال سالین و تزریق طي cc 20رانیتیدین در mg 50رقیق كردن فرم وریدي : -3. دارو

 .  روزانه پس از خاتمه هر دیالیزدیالیزي شروع دوز 

 



 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 


