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پسضک هؼبلجهت جَ هستقیوبً 

هی ثبضذ گب بًّ هوکي است دست َرات پسضک هطب ٍر خالف
جوانان اجتماعی زندگی نو–های روانی جنبه .دست َرات پسضک ثبضذ

.  اثر منفی دارد

توجهات ويژهشكل دارونام دارو
1میلی گرم و 50-5و ویال5آمپول متوتروكسات

میلی گرم 2/5گرم و قرص
خوراكی وانفوزیون داخل وریدی و

داخل نخاعی
جهت رقیق . از نور محافظت  شود

ن كردن از سرم قندی و نرمال سالی
.می توان استفاده كرد

انفوزیون داخل وریدی و داخل گرم1میلی گرم و 100ویال(زیدآرابینوسیتوزین)سیتارابین
نخاعی

.و تزریق زیر جلدی دارد
سی سی 100تا 50جهت انفوزیون با 

كرده و نرمال سالین یا دكستروز رقیق
ساعت به بیمار 24دقیقه تا 30ظرف 

ی در دوز باال ورم ملتحمه م. داده شود
.دهد

خوراكیمیلی گرم50قرص مركاپتوپورین-6

6-TG خوراكی میلی گرم40قرص تیوگوانین-(النویز)



پسضک هؼبلجهت جَ هستقیوبً 

هی ثبضذ گب بًّ هوکي است دست َرات پسضک هطب ٍر خالف
جوانان اجتماعی زندگی نو–های روانی جنبه .دست َرات پسضک ثبضذ

.  اثر منفی دارد

توجهات ويژهشكل دارونام دارو
میلی گرم50قرص سیکلوفسفاماید

میلی گرم200و 500ویال  
هت ج.هنگام حل كردن به خوبی تکان داده شود

تروز سی سی نرمال سالین یا دكس250انفوزیون با 
میلی گرم در در 100كرده و با سرعت رقیق % 5

گهداری در یخچال ن. شودتزریق می به بیمار دقیقه 
بررسی نظر سیستیت هموراژیکاز و بیمار. می شود

.شود
ق سی سی نرمال سالین  رقی200جهت انفوزیون با گرم1ویال  (هالوكسان)فسفامایدای

.می شود
میلی گرم10و 50ویال  پالتینسیس

سیگرم در سی میلی 0/5
میلی گرم100-20ویال 

نیتول و یا ماسالین جهت انفوزیون با  دكستروز 
ساعت 3-4رقیق كرده و طول مدت انفوزیون 

.رسوب می دهد% 5با دكستروز . خواهد بود
وز رقیق جهت انفوزیون با نرمال سالین یا دكسترمیلی گرم150و 50ویال  كاربوپالتین

زیون دقیقه به بیمار داده شود انفو15كرده و ظرف 
.  ساعت انجام می شود5-6مداوم در عرض 

خوراكیمیلی گرم 50كپسول پروكاربازین

میلی 250و 180-100-20-5)كپسولتموزوالمید
(گرم

خوراكی
عملکرد دیگوكسین را كاهش می دهد

دارو با . ساعت با فیلگراستیم فاصله داشته باشد24
.معده خالی مصرف شود
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.  اثر منفی دارد

توجهات ويژهشكل دارونام دارو
میلی گرم10و 50ویال  (ایسینآدریام)دوكسوربیسین 

میلی گرم در سی سی2ویال
میلی گرم10-25ویال 

3سی سی نرمال سالین حل نموده در عرض5پودر را با 
روز یا و پس از آن محلول  دكست. دقیقه تزریق شود5تا 

ساعت در دمای اتاق 24محلول . نرمال سالین تزریق شود
.نگهدای استقابل 

در . دباربیتورات ها باعث كاهش عملکرد دارو می شون
صورت نشت دارو از هیدروكورتیزون و دگزامتازون

منع در بیماران فاویسمی. كمپرس  سرد استفاده شود
.مصرف دارد

با سی سی نرمال سالین حل نموده و سپس5پودر را با میلی گرم20ویال  دانوروبیسین
در سی سی نرمال سالین می توان رقیق كرد و15-10

سی 50جهت انفوزیون با . دقیقه تزریق شود5تا 3عرض 
30رقیق كرده و ظرف % 5دكستروزسی نرمال سالین یا 

ارو از در صورت نشت د. شودمیتزریقدقیقه به بیمار 
.هیدروكورتیزون و كمپرس  سرد استفاده شود

%  5روز سی سی نرمال سالین یا دكست50جهت انفوزیون بامیلی گرم5/0ویال(موژنكاس)داكتینومایسین
.  شودتزریقدقیقه به بیمار 10-15كرده و ظرف رقیق 

رد درصورت نشت دارو از  هیدروكورتیزون و كمپرس  س
.استفاده شود
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.  اثر منفی دارد

توجهات ويژهشكل دارونام دارو
میلی گرم15)واحد15ویال  بلئومایسین

  )
.اردتزریق داخل عضالنی و زیر جلدی و وریدی د

سی سی نرمال سالین100تا 50جهت انفوزیون با 
.ود دقیقه به بیمار تزریق ش10كرده و ظرف رقیق 

.نباید حل شود% 5دكستروز با 
عوارض ریوی

ی میلی گرم در سی س2ویالمیتوكسانترون
میلی گرم10ویال 

. كردبا نرمال سالین و دكستروز می توان رقیق
انفوزیون داخل وریدی

صلبیهتغییررنگ ادرار  و 
احتمال رسوب در یخچال را دارد

انفوزیون داخل وریدیمیلی گرم10و 5ویال  آیداروبیسین
در صورت نشت دارو از هیدروكورتیزون و 

سی سی نرمال 10-5كمپرس  سرد استفاده شود با  
10-15سالین كرده و تزریق وریدی در عرض 

دقیقه
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جوانان اجتماعی زندگی نو–های روانی جنبه .دست َرات پسضک ثبضذ

.  اثر منفی دارد

توجهات ويژهشكل دارونام دارو
لی یخچا)كریستینوین

و دور از نور نگهداری 
(شود

رده و سی سی نرمال سالین یا آب مقطر رقیق ك10با میلی گرم1ویال 
.دقیقه انجام شود1تزریق وریدی در عرض 

سی 1در صورت نشت دارو از هیالورونیداز همراه با 
.دسی كلرورسدیم وكمپرس  گرم استفاده شو

در اندامها هرگونه تغییر در گام برداشتن یا بی حسی
.داده شودرا اطالع 

دقیقه1تزریق وریدی بیش از میلی گرم10و 5ویال بالستینوین
رده و سی سی نرمال سالین یا آب مقطر رقیق ك10با 

دقیقه1تزریق وریدی در عرض 
سی 1در صورت نشت دارو از هیالورونیداز همراه با 

.دسی كلرورسدیم وكمپرس  گرم استفاده شو

میلی 100-50)كپسول(VP-16)اتوپوزاید
(گرم

میلی گرم  در 20ویال 
سی سی

سی سی 5و 10ویال 

وریدیخوراكی و تزریق 
.  دقیقه انفوزیون شود30-60در عرض 

.دشورقیق می% 5نرمال سالین و دكستروز با 
.شوداحساس ممکن است طعم فلز در دهان 
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.  اثر منفی دارد

توجهات ويژهشكل دارونام دارو

.تزریق عضالنی و وریدی داردواحد10000ویال  آسپارژیناز
.سی سی حل می شود2جهت تزریق عضالنی با 

30ض از تست پوستی، در عربعد تزریق وریدی 
. دقیقه انفوزیون می شود

تفاده جهت التهاب محل تزریق ازكمپرس  گرم اس
.شود

ن درصورت آنافیالكسی، اپی نفرین و دیف
ن تجویز می هیدرامین، كورتیکواستروئید و اكسیژ

.شود
Pegواحد در سی سی 750ویال (پارانکوس)آسپارژیناز

واحد( 3750)
انفوزیون داخل وریدی و تزریق عضالنی

.ق كردنرمال سالین و دكستروز می توان رقیبا 
تمال اح. گرم داردبروز التهاب نیاز به كمپرس  

.پانکراتیت دارد
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.  اثر منفی دارد

توجهات ويژهشكل دارونام دارو

سی سی 50و 10ویال ریتوكسیماب
میلی گرم در10بصورت 
سی سی

میلی گرم 1-4غلظت محلول تزریقی باید 
توان میبا نرمال سالین . در سی سی باشد

شود جهت حل كردن تکان داده ن. كردرقیق 
ن بار اولی. همچنین با دكستروز داده نشود

ی میلی گرم در ساعت را اضافه م50سرعت 
طی)برسدمیلی گرم در ساعت 400كنیم تا به

100در دفعات بعدی  سرعت . (دقیقه90
م تا میلی گرم در ساعت را اضافه می كنی

30طی ) برسدمیلی گرم در ساعت 400به
ساعت قابل 12درجه حرارت اتاق در (.دقیقه

.ودبا داروهای دیگر داده نش. نگهداری است
.احتمال آنافیالكسی وجود دارد
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.  اثر منفی دارد

=
𝒂×𝒃

𝒄
X

X           = به سی سیداروی درخواستیحجم
a           =(ویال یا آمپول)حجم دارو به سی سی
b            =                    مقدار میلی گرم درخواستی دارو
c           =(ویال یا آمپول) مقدار میلی گرم دارو



.  داردمنفی 

=
𝒃

𝒅
X 

X=به سی سیحجم داروی درخواستی
b =مقدار میلی گرم درخواستی دارو
d =مقدار غلظت دارو در یک سی سی به میلی گرم



𝒗

𝟒𝒉
تعداد قطرات سرم با ست سرم=

𝒗

𝒉
تعداد قطرات سرم با میکروست=



𝒗×فاكتور قطره 

𝒉(دقيقه)
تعداد قطرات سرم=

.می باشد60و جهت میکروست 15فاكتور قطره جهت ست سرم 



یدخسته نباش


