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آشنایی پرستاران با نحوه محاسبات دارویی:هدف کلی

.بتوانند تعداد قطرات سرم را محاسبه نمایند-1

.بتوانند تعداد قطرات در میکروست را محاسبه نمایند-2

.تعداد قطرات سرم حاوی داروهای واحدی را محاسبه نمایند-3

.محاسبه و تبدیل درصدهای دارویی به گرم را فراگیرند-4

.تبدیل اکی واالن به گرم را بتواند انجام دهند-5



عالیم اختصاری
kgکیلوگرم                                   

  grگرم                                       

mgمیلی گرم                                

mcgمیکروگرم                             

litلیتر                                        

ml=ccمیلی لیتر یا سی سی               

hساعت                                     

minدقیقه                                   

Eqاکی واالن                                

mEqمیلی اکی واالن                      



تبدیل واحدهای معمول                  

1kg=1000g
1g=1000mg

1mg=1000µg

1lit=1000ml
=1mlقطره ست سرم15
=1mlقطره میکروست60



داروهای خوراکی مایعمحاسبه مقدار دوزاژ 

.  میلی گرم خوراکی دستور داده شده است625آموکسی سیلین •
5میلی گرم در 250داروی مایع آماده شده آموکسی سیلین شامل 

؟یدمقدار دارو تجویز نماچه پرستار باید .میلی لیتر می باشد

میلی گرم625 میلی گرم۲۵۰
x= میلی لیتر12٫5 میلی لیتر5



داروهای خوراکی جامدمحاسبه مقدار دوزاژ 

میلی گرم دستور داده شده است میزان 6/25کاپتوپریل : مثال•
چه میزان قرص مورد نیاز است؟. میلی گرم است25قرص 



داروهای تزریقیمحاسبه مقدار دوزاژ 

به هپارین ( DVT)برای یک بیمار مبتال به ترومبوز وریدهای عمقی •
ساعت به صورت داخل وریدی تجویز 6واحد هر 4000مقدار 

ر در صورتی که آمپول هپارین به مقدار ده هزار واحد د. شده است
میلی لیتر باید چند (10000U/ml)باشدهر میلی لیتر وجود داشته 

؟ساعت تزریق شود6هر 

واحد4۰۰۰ واحد۱۰۰۰۰
۰٫4 =x میلی لیتر۱



مثل )داروهای درصدیمحاسبه مقدار دوزاژ 
...(لیدوکائین،کلسیم گلوکونات،منیزیم

ر وقتی عنوان درصد برای یک دارو مطرح می شود، بیانگ•
گرم  Xمیلی لیتر محلول،100در این موضوع می باشد که

.از آن دارو موجود می باشد
میلی لیتر 100گرم دارو در 2یعنی % 2بعنوان مثال •

.محلول
باشد می توان با اضافه کردن یک%2یا %1هرگاه محلول •

میلی لیتر برحسب 1صفر به عدد درصد مقدار آن را در 
.میلی گرم به دست آورد



مودینامیک برای یک بیمار مبتال به تاکیکاردی بطنی با وضعیت ه•
ز شده میلی گرم لیدوکائین به صورت داخل وریدی تجوی60پایدار 

کائین در صورتی که لیدوکائین در دسترس به صورت لیدو.است
ق شود؟باشد، چند میلی لیتر لیدوکائین باید به بیمار تزری2%

۳ =x میلی لیتر۱
۶۰ میلی گرم۲۰



. است( MgSo4)منیزیم سولفات0.5gدز تجویز شده برای بیمار •
دارو در دسترس است، چند سی سی از محلول حاوی %50شکل 
0.5g منیزیم سولفات است؟

50 g 100 cc

0.5 g          X=1 cc



قطـرات سـرمتعداد محاسـبه 

روش مختص سرم ها و محلول های انفوزیونی است که به این •
.وندلیتر در ساعت و یا میلی لیتر در ساعت تجویز می شصورت 

.محلول باید بر حسب میلی لیتر باشدمقدار •
.ساعت باشدباید بر حسب انفوزیون زمان •

قیقهددرقطرهتعداد =
محلولمقدار × 𝟏𝟓

انفوزیونزمان × 𝟔𝟎



میلی لیتر سرم نرمال1200در صورتی که بخواهید : مثال
اساعت انفوزیون نمائید، تعداد قطرات ر6سالین را در مدت 

در دقیقه محاسبه کنید؟
یقه به محاسبه می کنیم چند میلی لیتر از سرم باید در یک دق(الف

:بیمار انفوزیون شود

:محاسبه تعداد قطرات در دقیقه ( ب
gtt50=15 *33.3



ساعته 6سرم رینگر بصورت  500ccکه برای بیماری درصورتی : مثال
؟کندباشد پرستار سرم وی را روی چند قطره تنظیم میشده تجویز 

500 cc 6h*60min=360min

X=1.38cc 1min

1 cc 15 gtt

1.38cc          x=20 gtt



محاسبه تعداد قطرات میکروست

ر در فرمول زیر مختص داروهایی می باشد که به صورت میلی لیت•
.ساعت یا لیتر در ساعت تجویز می شوند

.محلول باید بر حسب میلی لیتر باشدمقدار •
.زمان انفوزیون باید برحسب ساعت باشد•

قیقهددرقطرهتعداد =
محلولمقدار × 𝟔𝟎

انفوزیونزمان × 𝟔𝟎



میلی 100گرم سفتازیدیم در 2برای بیمار مبتال  به پنومونی : مثال•
در .  شده استساعت تجویز 2.5در مدت %5لیتر سرم قندی 

باشد، چند قطره در دقیقه باید  gtt/ml 60قطرهصورتی که فاکتور 
؟به بیمار انفوزیون شود

ول محاسبه می کنیم که درهردقیقه چند میلی لیترازمحل( الف•
.شودمیکروست باید به بیمارتزریق 

:محاسبه تعداد قطرات دردقیقه( ب•



سی سی سرم 500ساعت 8بیماری دربخش اطفال بستری و هر: مثال
به او انفوزیون شود،تعدادقطرات تجویز شده برحسب1/32/3

میکروست در دقیقه را محاسبه نمایید؟

8 h*60 min=480 min500 cc

1 minX=1.04 cc

60 gtt1 cc

62 gtt1.04 cc



میلی گرم یا (mcg/min)دردقیقه داروهایی که بصورت میکروگرم 
:تجویزمیشوند (mg/min)دردقیقه

گرم در دوز داروی تجویز شده باید برحسب میکروگرم در دقیقه و یا میلی. 1
.دقیقه باشد

واحد مقدار دارو در حالل باید متناسب با واحد دوز داروی تجویز شده . 2
.باشد

تعداد قطره در دقیقه• =
𝟔𝟎×دوز دارو×مقدار محلول

مقدار دارو در حالل



درمیکــروگرم5دوزبانیتروگلیســرینبیماریکبرای:9مثال
نیتروگلیسرینآمپولیکدرصورتیکه.استتجویزشدهدقیقه

رقیق%5قندیلیترسرممیلی100دررا)گرممیلی5حاوی(
.نماییدمحاسبهرادردقیقهقطراتتعدادباشند،کرده

60  gtt X=6  gtt

1 ml 0.1  ml



 µg)ه داروهایی که به صورت میکروگرم به ازای کیلوگرم  وزن بیمار دردقیق
/ kg /min)  شوندتجویز می:

.وزن بیمار باید بر حسب کیلوگرم باشد. ۱
یقه باید بر حسب میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بیمار در دقدوز دارو .۲

.باشد
.باشدمقدر دارو در حالل باید برحسب میکروگرم . ۳



کیلوگرم وزن می 70برای یک بیمار مبتال به افت فشارخون که دارای :مثال•
در صورتی . تجویز شده است  µg/kg/min10باشد، داروی دوپامین به مقدار 

میلی لیتر  سرم 100را در ( میلی گرم200معادل )که یک آمپول دوپامین 
؟ون شودرقیق کرده باشیم، چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزی%5قندی 



میکروگرم سرم دوبوتامین 5کیلوگرم نیاز به 60بیماری با وزن :مثال
سی سی باشد،تعداد قطرات برحسب 100اگر حجم سرم .دارد

میکروست چقدراست؟

=7.2 gtt250 × تعدادقطرات60× 60× 5× 100 =/1000



یا میلی گرم در ساعت ( U/hr)داروهایی که به صورت واحد در ساعت 
mg/hr) ) شوندتجویز می:

ت دوز داروی تجویز شده باید برحسب واحد در ساعت یا میلی گرم در ساع. 1
.باشد

.دواحد مقدار دارو در حالل باید متناسب با واحد دوز داروی تجویز شده باش. 2



تجویز 2000U/hrبرای یک بیمار انفوزیون هپارین به مقدار : ۱۱مثال •
میلی لیتر دکستروز 100واحد هپارین را در 5000در صورتی که . شده است

؟درقیق کرده باشیم چند قطره دردقیقه باید به بیمارانفوزیون شو% 5



:میایدمقدار اکی واالن مواد مختلف طبق رابطه زیر به دست •

برای مواد مختلف به ظرفیت nو گرم مولکولی بر حسب جرم Mکه در آن •
:   شرح ذیل می باشد

𝐸𝑞 =
𝑀

𝑛



می % 15با توجه به اینکه پتاسیم کلراید موجود در بازار : مثال•
دارد؟دیک سی سی آن چند میلی اکی واالن پتاسیم کلرای. باشد

•gr74/5 =39 +35/5 =Eq KCl

X=0.002 Eq
=2mEq

0.15 gr

1 Eq74.5 gr



%۵.7به سدیم بی کربنات % 4.8نحوه تبدیل سدیم بی کربنات 

اما باشد، مورد نیاز % 7.5سدیم بیکربنات  5mlاگر : مثال •
سدیم باشد چه مقدار% 8.4موجودی داروخانه سدیم بیکربنات 

مورد نیاز است؟% 8.4بیکربنات 

* 8.4موردنیازحجم               5 * 7.5 =حجم موردنیاز=  4.5•

•4.5ml م برداشته و با آب مقطر قابل تزریق به حج% 8.4از سدیم بیکربنات
5ml میرسانیم.



نحوه رقیق کردن سرم های ترکیبی و محاسبه آن

95 cc D/W 5% + 5 cc D/W 50%
100 cc D/W  7.5%

84 cc D/W 5% + 16 cc D/W 20% 

9C90 cc D/W 5% + 10 cc D/W 50%
100 cc D/W  10% 70 cc D/W 5% + 30 cc D/W 20% 

550% 9 C94 cc D/W 10% + 6 cc D/W 50%
100 cc D/W  12.5%

75 cc D/W 10% + 25 cc D/W 20% 

550% 9 C94 cc D/W 10% + 6 cc D/W 50%
100 cc D/W  12.5%

75 cc D/W 10% + 25 cc D/W 20% 



88888 cc D/W 10% + 12 cc D/W 50%88100 cc D/W 15%

75 cc D/W 10% + 25 cc D/W 50%    100 cc D/W 20%

8863 cc D/W 10% + 37 cc D/W 50%100 cc D/W 25%

6 cc Nacl 5% + 4 cc water for injectionNacl 3%




