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  Atropine sulphateآتروپین 
  

  

باعث تحریـک گـره   ) مهار اثر پاراسمپاتیک (یک داروي آنتی کولینرژیک با اثر پارا سمپاتولیتیک  :آتروپني 

  .را افزایش می دهد ) دهلیزي بطنی (  AVسینوسی دهلیزي و همچنین هدایت گره 

  : موارد مصرف

سـرد و مرطـوب شـدن     ،کاهش سـطح هوشـیاري    ،فشار خون پایین ( درمان اولیه در برادیکاردي عالمت دار  -

  ).درجه یک(AVو در بلوك گره ) خاکستري شدن رنگ پوست و الیگوري  ،انتهاها  ، عرق سرد 

و  VFقلبی ناشی از تحریک واگ شدید ، بسیار موثر است اما در آسیستول ،آتروپین در برادیکاردي ها و ایست  -

VT  بدون نبض ناشی از ایسکمی طوالنی مدت یا صدمات مکانیکی تاثیر ندارد.  

  .آتروپین با کاهش ترشحات غدد مخاطی مجاري تنفس و اتساع آن ها ، در بهبود تهویه ریوي موثر است  -

  ره هادر مسمومیت ها با ارگانوفسف -

 : مقدار مصرف 
mg 1-5/0  نبایـد  . دقیقـه تکـرار شـود    3-5هر ) برسد  60تا ضربان قلب به( از راه وریدي و در صورت نیاز تکرار

  .بیش از سه میلی گرم تزریق شود 

  میکرو گرم پر کیلوگرم 20: اطفال 

 :نکته
 میلی گرم باعث تحریک واگ در مغز و کاهش  5/0تزریق موارد کمتر ازHR  میشود.  

 در چنین بیمارانی . در حضور ایسکمی میوکارد ، بهتر است از تجویز دوزهاي بعدي آتروپین اجتناب شود

  .، درصورت بروز برادیکاردي هاي تکرار شونده ، بهتر است از پیس میکر استفاده گردد 

شد ، حداکثر دارویی که در صورتی که نیاز به تکرار آتروپین در بیماران با نارسایی کرونر وجود داشته با

  ) mg/kg  04/0 – 03/0( میلی گرم است  3تا  2می توان به بیمار تزریق نمود ،          

1در بیماران با آسیستولی ناشی از برادیکاردي، ابتدا mg     آتروپین به صورت وریدي تزریـق مـی شـود و

در این بیماران حداکثر مقدار تجـویز  . دقیقه ، تا زمان رفع آسیستولی ، تکرار می گردد  5تا  2سپس هر 

  .است )  mg 3   )mg/kg 04/0آتروپین 

   رعت تجویز داخل تراشه آتروپین می تواند در بیماران فاقد خط وریدي باز مورد استفاده قـرار گیـرد ، سـ

رقیق شـده   mg 2-1دوز تجویز شده برابر با . بروز اثرات دارو در این روش مشابه تزریق وریدي آن است 

با 

  .سی سی آب استریل یا نرمال سالین است  10           

 : موارد احتیاط 
) سـکته قلبـی   (  MIتزریق آتروپین باعث تاکیکاردي می شود، بنابراین در نارسائی عروق کرونـر و ایسـکمی و    -

  .احتیاط شود 

 VTو  VFپس از تجویز آتروپین وریدي ، به خصوص در حضور بیماري هاي ایسکمیک قلبـی ، احتمـال بـروز     -

  .وجود دارد 



٢

مقادیر باالي آتروپین می تواند موجب بروز سندروم آنتی کولینرژیک یا دیلیریوم ، تاکیکاردي ، کما ، پوست گرم  -

  .ی و اختالالت بینایی به صورت دو بینی شود و برافروخته ، آتاکس

، باعث تبدیل فیبریالسیون خشن به فیبریالسیون نـرم شـده ، پاسـخ بـه      VFتزریق اشتباه آتروپین در حضور  -

  .شوك دفیبریالسیون را ضعیف می کند 

 :اثر آتروپني در سیستم هاي بدن 
  میدریاز: چشم  -1

  اتساع و کاهش ترشحات برونش: برونش  -2

  )به علت مهار تعریق ( کاهش کلیه ترشحات و اشک ، خشکی دهان ، تب : غدد مترشحه  -3

  کاهش حرکات عضالت صاف و درنتیجه احتمال عارضه احتباس ادراري: دستگاه ادراري  -4

  کاهش ترشحات و حرکات عضالت صاف و در نتیجه احتمال عارضه یبوست : گوارش  -5

  .افزایش قدرت انقباضی قلب تاکیکاردي و : قلب و عروق  -6

  .آتروپین در محیط هاي گرم و در کودکان تب دار با احتیاط تجویز گردد * 
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  Epinephrineاپی نفرین 
  

  

است که مستقیماً سیستم عصبی ) احیاي قلبی و ریوي (  CPR مهمترین و اولین دارو در :اپي نفرین 

  : سمپاتیک را تحریک می کند و با تحریک گیرنده هاي آلفا و بتا آدرنرژیک سیستم عصبی سمپاتیک باعث 

افزایش ضربان قلب ، افزایش قدرت انقباضی قلب، افزایش انقباض عروق محیطی ، افزایش فشـار خـون ، افـزایش    

نرم بـه  ) فیبریالسیون بطنی (  VFمغز و در نتیجه افزایش پرفوزیون بافتی ، افزایش تبدیل جریان خون کرونر و 

  .می شود ) خشن  VFاثر بهتر شوك الکتریکی بر ( خشن 

 :موارد مصرف  -
بـدون نـبض و   ) تاکیکاردي بطنی ( VTو ) فیبریالسیون بطنی (  VFداروي انتخابی در شوك آنافیالکتیک ، در 

  آسیستول ، برونکواسپاسم ، واکنش هاي حساسیتی 

 : مقدار مصرف 
تکـرار   1mgدقیقه  3-5در صورت نیاز هر ) سی سی از محلول یک درده هزار واحد  5-10( میلی گرم  1تا  5/0

  .سی سی مایع وریدي تزریق شود  20به دنبال هر بار تزریق . شود 

  از محلول یک در ده هزار واحد) میلی لیتر پر کیلوگرم  3/0تا  mg/kg  03/0 – 01/0  )1/0در اطفال -

  .از تجویز همزمان اپی نفرین با داروهاي قلیایی خودداري شود : نکته

  

 :آنيت دوت 
  )آلفا بلوکر ( در صورت هیپرتانسیون          فنتوالمین  -1

  در صورت آریتمی                بتا بلوکر  -2

 : عوارض 
   ، اضطراب ، خونریزي مغزي ، سردرد و سرگیجه ، بی قراريافزایش فشار خون ، تهوع ، استفراغ 

  :موارد احتیاط 

   گردداپی نفرین حتی در دوز هاي پایین هم نیازمیوکارد به اکسیژن را افزایش داده، منجر به ایسکمی قلبی می -1

، بخصوص در بیماران تحـت درمـان بـا دیژیتـال     به افزایش بروز اکتوپی هاي بطنی اپی نفرین می تواند منجر -2

  .گردد 

  

  

  

  

  

  
  

   

  Dopamineدوپامین  



٤

  

  

را در بدن ) نوراپی نفرین( NEPداروي محرك سمپاتیک و محرك گیرنده هاي دوپامین ، آلفا و بتا است و ترشح 

  : اثرات دوپامین وابسته به دوز است. افزایش می دهد

، موجب تحریک گیرنده هاي دوپامینرژیک شده، عروق مغز، ) µg/kg/min  1-2(استفاده از مقادیر کم دوپامین 

عداد ضربانات قلب و فشار اما در ت. به این ترتیب برون ده ادراري افزایش می یابد. کلیه ، و مزانتر را گشاد می کند

  . خون تغییري ایجاد نمیکند

باعـث    ١βتحریـک  . مـی گـردد   αو ١β، دوپامین موجب تحریک گیرنده هـاي   µg/kg/min  10-2با مقادیر 

  .افزایش برون ده قلبی میشود

شـده ،   ، دوپامین موجب افزایش قابل توجه تون وریدي و فشار ورید مرکزي µg/kg/min  5-2در مقادیر باالي 

منجر  αتحریک گیرنده هاي . آدرنرژیک ظاهر می گردد αاثرات تحریک  µg/kg/min  10و در دوز هاي باالي 

به انقباض شریان هاي کلیوي، مزانتریک و محیطی شده ، تون وریدي را همراه با مقاومت عروق محیطی و پولمونر 

  . افزایش داده، متعاقبآ موجب افزایش پیش بار قلب می گردد

  . اثرات همودینامیکی مشابه نوراپی نفرین ایجاد می کند µg/kg/min  20مقادیر باالي 

عـدم تعـادل بـین عرضـه خـون و      . دوپامین کار میوکارد را بدون افزایش جبرانی جریان خون کرونر باال مـی بـرد  

  . تقاضاي اکسیژن می تواند منجر به ایسکمی میوکارد گردد

 :موارد مصرف 
  .هایپوتانسیون شدید و در غیاب هیپو ولمی مورد استفاده قرار می گیرد این دارو در - 1

، همراه با گردش خون ضعیف بافتی ، اولیگوري و یا تغییر  mmHg 90در حضور فشار سیستولیک زیر  - 2

  . در سطح هوشیاري از دوپامین استفاده می شود

  . مصرف قرار می گیرددر افت فشار خون همراه با برادیکاري عالمت دار، دوپامین مورد - 3

. ،جهت حفظ گردش خون مغز، می توان از مقادیر باالي دوپامین استفاده کرد CPRبالفاصله بعد از - 4

:مقدار مصرف
   µg/kg/min  2-1به منظور افزایش برون ده ادرار 

  ودوزهاي باالتر µg/kg/min  10-5افزایش فشار خون سیستمیک  به منظور افزایش تعداد ضربات قلب و

   

. افزایش مقدار دارو باید تا زمان رسیدن به برون ده ادراري،فشار خون مناسب و برون ده کـافی قلبـی ادامـه یابـد    

قطـع ناگهـانی دارو   . قطع دارو نیز باید به تدریج صورت گیرد. است µg/kg/min  20حداکثر دوز مورد استفاده 

  .می تواند منجر به هایپوتانسیون ناگهانی گردد
  

  

 :تیاط موارد اح
دوپامین ممکن است، ریت قلب را افزایش داده ،منجر به تقویت دیس ریتمی هاي فوق بطنی و بطنـی  - 1

  . شود

آدرنرژیک دوپامین ،حتی در مقادیر پایین هم قادر است انقباض وریدي و شریانی ایجـاد   αاثر محرك  - 2

وز چنـین اثراتـی بایـد دوز    در صورت بر. کرده، منجر به احتقان ریوي و اختالل در برون ده قلبی گردد

  .دارو را کم و یا کامال قطع نمود



٥

. دوپامین مصرف اکسیژن میوکارد را افزایش داده ، با مقادیر باال منجر به انقباض عروق کرونر می گردد- 3

بنابراین می تواند تعادل بین تقاضاي اکسیژن و گردش خون را بر هم زده موجب بروز ایسکمی میوکارد 

. شود

.االي دوپامین موجب تهوع و استفراغ می گرددمقادیر ب- 4

. در صورت نشت وریدي دوپامین می تواند موجب نکروز بافت زیر پوست گردد- 5

. در بیماران تحت درمان با داروهاي مونوآمینواکسیداز ، اثرات دوپامین تقویت می شود- 6

. در حضور فنی توئین ، دوپامین موجب افت فشار خون می گردد- 7

دوپامین را نباید همراه با محلول بـی کربنـات سـدیم و یـا سـایر محلـول هـاي قلیـایی بـه طـور هـم                                                     - 8

. قلیایی ،دارو را به آرامی غیر فعال می شود PHزمان تزریق کرد، زیرا در 

رقیق و طبق فرمول زیر از طریـق   D/W% 5دارو را با سرم . موجود است mg200آمپول دوپامین بصورت 

  .میکروست انفوزیون شود

  ml/min=     60× وزن بدن × دوز مصرفی دارو بر حسب میکرو گرم  مقدار حجم سرم 

  1000کل دارو بر حسب میلی گرم                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  Dobutamineدوبوتامین
  

  



٦

افزایش قـدرت  (دوبوتامین داروي محرك سمپاتیک است که با تحریک گیرنده بتا یک و اثر اینوتروپیک مثبت     

به دلیل . دوبوتامین مقاومت عروق ریوي و محیطی را کاهش می دهد.باعث افزایش برون ده قلبی میشود)انقباضی

ی گـردد، بـر روي تقاضـاي اکسـیژن از طـرف      آنکه دوبوتامین منجر به آزاد شدن مقادیر کمتري نوراپی نفرین مـ 

اثـر اینوتروپیـک مثبـت    . تعادل بهتري را ایجاد می کنـد  Demandو   Supplyبین . میوکارد تاثیر کمتري دارد

به همـین دلیـل ایـن دارو وسـعت ناحیـه انفارکتـه را       . دوبوتامین نیز در تعادل با افزایش گردش خون کرونر است

، شـانس بـروز   . که مقدار آن به نحوي تنظیم شود که ریت قلـب را افـزایش ندهـد   افزایش نمی دهد و در صورتی 

  آریتمی را نیز کاهش

. می دهد 

  ترکیبی از مقادیر متوسط هردو دارو. دوپامین و دوبوتامین را با هم نیز مورد استفاده قرار می دهند

 )µg/kg/min  5/7 ( شریان ریوي و احتقان ریه شـود،  فشار خون سیستمیک را بدون آنکه موجب افزایش فشار

  . حفظ می کند
  

  

 :موارد مصرف
این دارو در درمان بیماران ، با احتقان ریوي و برون ده قلبی پایین ، و نیز در بیماران هایپوتانسیو همراه با احتقان  

  . ریوي و بد کاري بطن چپ که قادر به تحمل وازودیالتورها نیستند ، مورد استفاده قرار می گیرد

  : مقدار مصرف

از آنجایی که این دارو ممکن است در دوزهاي بسیار . است  µg/kg/min  20-2مقدار مصرف معمول دوبوتامین

نیز موثر باشد، باید درمان را از مقادیر کم شروع نمود و با توجه به پاسخ بیمار، مقدار ) µg/kg/min  5/0(پایین 

دارو را افزایش داد ،این دارو حتما باید تحت مانیتورینگ دقیق به بیمار تجویز شود و قطرات آن نیز توسـط پمـپ   

  . انفوزیون به دقت تنظیم گردد

 : موارد احتیاط
  .منجر به تاکیکاردي ،آریتمی و افزایش یا کاهش خون گردد دوبوتامین ممکن است -1

  .این دارو در صورتی که منجربه تاکیکاردي گردد ، می تواند موجب ایسکمی میوکارد شود  -2

  .سایر عوارض دوبوتامین شامل سردرد ، تهوع ، لرزش و هیپوکالمی است  -3

  .ین از این فرمول استفاده می شود براي تنظیم قطرات سرم دوبوتام: تنظیم قطرات دوبوتامین 

میلی گرم در بازار دارویی موجود می باشد ، هنگام آماده کردن با سرم دکستروز  250آمپول دوبوتامین به صورت 

  .رقیق و طبق فرمول زیر از طریق میکروست انفوزیون می شود % 5

                         

  ml/min=     60× وزن بدن × دارو بر حسب میکرو گرم دوز مصرفی × مقدار حجم سرم               

                                                                                                               1000کل دارو بر حسب میلی گرم                                       
  

  Amiodaroneآمیو دارون 
  

  



٧

درنتیجـه دوره  . موثرترین داروي ضد آریتمی است که باعث بلوك کانال هاي سدیم ، پتاسیم و کلسیم می شـود  

این دارو . را طوالنی می سازد  AVسرعت هدایت در گره . تحریک ناپذیري در تمام بافت قلب را افزایش می دهد 

مـاه پـس از    9والنی بوده ممکن اسـت تـا   مدت اثر آن ط. محلول در چربی است و در بافت چربی تجمع می یابد 

.قطع دارو هنوز در پالسما یافت شود 

و همچنـین آریتمـی هـاي خطرنـاك     ) بطنی و فوق بطنی و راه فرعی ( در درمان انواع آریتمی ها : موارد مصرف 

  . مقاوم به سایر داروها استفاده می شود

  

 : مقدار مصرف 
در حضور تاکیکاردي بطنی بدون تغییرات همودینامیک در صورتی که لیدوکائین قادر به مهار دیس ریتمی نباشد 

انفوزیـون بایـد در   . استفاده مـی شـود   % 5میلی لیتر دکستروز  ml 100رقیق شده در  mg/kg 5، از آمیودارون 

  .دقیقه انجام شده ، در صورت نیاز مجدداً تکرار گردد  20طول 

  آمیودارون در سه دوز: بدون نبض   VTو  VFر د -

  )دقیقه  10میلی گرم در عرض  150(بارگیري سریع  -1

  )ساعت  6میلی گرم در عرض  360( بارگیري آهسته  -2

  )ساعت  18میلی گرم در عرض  540( دوز نگهدارنده  -3

 :موارد احتیاط 
  .ست ، آتاکسی ، سردرد و استفراغ گردد این دارو ممکن است منجر به پاراستزي انگشتان ، لرزش د -1

  .تجویز آمیودارون ممکن است منجر به برادیکاردي گردد  -2

  .بیماران به دنبال تجویز آمیودارون دچار مسمومیت ریوي با عالئم سرفه ، تنگی نفس و تب می شوند % 15 -3

  .حساسیت پوستی به نور از اثرات بالقوه آمیودارون است  -4

  .تجویز آمیودارون احتمال بروز یبوست وجود دارد به دنبال  -5

  .و برادیکاردي که پیس میکر ندارند، نباید از این دارو استفاده کرد  AVدر بیماران مبتال به بلوك  -6

تجویز آمیودارون در بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب ، اختالالت کبـدي و تیروئیـدي بایـد بـا احتیـاط       -7

  .صورت گیرد 

  .پنومونی می باشد و بخصوص در کسانی که زمینه بیماري ریوي دارند : خطرناك ترین عارضه مصرف این دارو  *

  .در اثر مصرف توام با دیگوکسین و وارفارین سطح سرمی دیگوکسین و وارفارین را افزایش می دهد 

  

  

  

  
  

  کلرید کلسیم
 Calcium  chloride  
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کلسـیم قـادر اسـت مقاومـت عـروق      . یون هاي کلسیم باعث افزایش قدرت انقباضی عضله میـو کـارد مـی شـوند    

در قلب طبیعی ، اثرات اینو تروپیک مثبت ، منجر به افزایش قابل توجه فشـار شـریان   . سیستمیک را افزایش دهد

  . سیستمیک می گردد

 :موارد مصرف
، و یـا مسـمومیت بـا بلـوك     ) براي مثال بعد از تجویز چند واحد خون( در حضور هاپیر کالمی ، و هایپو کلسمی  

در سایر مـوارد نبایـد از   . ، تجویز کلسیم احتماآل مفید است) نظیر ورا پامیل و دیلتیازم( کننده هاي کانال کلسیم 

  . این دارو استفاده کرد

 :مقدار مصرف
در صـورت نیـاز قابـل    % ( 10از محلول  mg/kg 16-8: در حضور هایپر کالمی و یا مسمومیت با کلسیم بلوکرها 

  .) تکرار است

 :موارد احتیاط
  . در صورتی که قلب ضربان داشته باشد، تجویز سریع کلسیم می تواند ریت قلب را آهسته کند- 1

زیرا موجـب افـزایش تحریـک    . کلسیم باید در بیمارانی که دیژیتال مصرف می کنند با احتیاط داده شود- 2

  . پذیري بطن ها شده ، ممکن است منجر به مسمومیت دیژیتال گردد

در حضور بیکربنات سدیم، تجویز کلسیم منجر به تشکیل نمک هایی نظیر کربنات کلسیم شـده و ایجـاد   - 3

. دو دارو را  نباید با هم تجویز کرد لذا این. رسوب میشود

. کلسیم ممکن است منجر به اسپاسم عروق کرونر و عروق مغزي گردد- 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Propranonol Hclپروپرانولول ( ایندرال
  

مهار مـی کنـد ، اثـر ضـد     ) بتا یک و بتا دو ( یک بتا بلوکر است و اثرات سمپاتیک را بر روي گیرنده هاي بتا 

دارد و باعث کاهش برون ده قلبی ، کاهش ضربان قلب و کاهش قدرت ) در آریتمی هاي فوق بطنی ( آریتمی 

ثر ضد آنژینی دارد و با اثرات فوق اثـر  انقباض قلب می شود و در نتیجه با کم کردن نیاز میوکارد به اکسیژن ا
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یـا   D5Wسـرم  ml 10از دارو بـا   mg 1هر .و پیشگیري از میگرن دارد  MIهیپرتانسیون ، اثر پیشگیري از 

  .نرمال سالین رقیق شود 

  هایپوتانسیون ، برادیکاردي ، ضعف ، گیجی و خواب آلودگی  :عوارض 

) به علـت مهـار گیرنـده هـاي بتـا دو      ( قباض عضالت برونش ها در بیماران آسمی به علت ان: احتیاط در مصرف 

درصورتی . بایستی با احتیاط مصرف شود و در بیماران دیابتی به خاطر ایجاد هیپوگلیسمی با احتیاط مصرف شود 

بـود از   mmHg 90ضربه در دقیقه و یا فشار سیستولیک وي مساوي یا کمتـر از   60که ریت قلب بیمار کمتر از 

  .دارو اجتناب نمایید تجویز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  Verapamilوراپامیل 
  

  

، در درمـان آنـژین صـدري و     تاکیکـاردي هـاي فـوق بطنـی    وراپامیل مسدود کننده کانـال کلسـیم مـی باشـد در     

کـاهش  ( و کرونـوتروپ منفـی   ) کاهش قدرت انقباض قلـب  (با اثرات اینوتروپ منفی . هیپرتانسیون به کار می رود 

  . باعث کاهش مصرف اکسیژن می شود ) ضربان قلب 
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 : کلسیم بلوکرها باعث
  .اتساع عضالت صاف عروق به ویژه شریان ها می شوند -

  کاهش خودکار قلب -

 AVاهش هدایتک-

کاهش ضربان قلب  -

.مجموع عوامل فوق سبب کاهش مصرف اکسیژن توسط قلب می شود 

 :موارد مصرف 
  ضد آنژین صدري وضد فشارخون- 1

  )کاهش سرعت هدایت و افزایش دوره تحریک پذیري ( AVداروي انتخابی موثر بر - 2

 : میزان مصرف
 15-30میلی گرم در طول  5-10در صورت عدم پاسخ . دقیقه  1-2میلی گرم در عرض  5تا  5/2دوز مصرف -

  ) میلی گرم 30میلی گرم بلوس ولی حداکثر مجاز  5دقیقه  15هر (دقیقه 

:موارد احتیاط
  .به دنبال تجویز دارو و احتمال کاهش فشار خون ، کلسیم تجویز شود-

به علت کـاهش کلسـیم و احتمـال    (زیر دو سال با احتیاط فراوان مصرف شوددر کودکان به خصوص کودکان -

  )ارست قلبی

. باید از تجویز وراپامیل خودداري گردد) سندروم سینوس بیمار(   SSSو  AVدر حضور بلوك   -

. باعث افزایش غلظت سرمی دیژیتال می شود-

  سردرد و سرگیجه –اختالالت گوارش –ادم محیطی وریوي –کاهش فشار خون –کاهش ضربان قلب : عوارض

  

  

  

  

  

  

  Aminophyllineآمینوفیلین 

  

  .سی سی است  10میلی گرمی در  250شکل تزریقی دارو آمپول .از دسته دارویی برونکودیالتور می باشد 

 : موارد مصرف 
  و درمان آپنه و برادیکاردي در نوزادان نارس ) تنفس شین استوك ( برونکو اسپاسم حاد ، آسم ، محرك تنفس 

 :دوز مصرف 
  ساعت  12از راه انفوزیون وریدي به مدت  mg/kg 1-6/0پس ) آهسته وریدي (  mg/kg 6دوز ابتدایی 
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 : کنرتاندیکاسیون 
  هیپوتیروئیدي  وبیماران حساس به ترکیبات گزانتین، دیس ریتمی کنترل نشده 

 :عوارض 
  عصبی شدن ، بی قراري ، سردرد ، بی خوابی ، تشنج ، تاکیکاردي ، هیپوتانسیون ، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، کهیر 

تزریـق سـریع وریـدي یـا     ( تزریق مستقیم وریدي دارو شامل تزریق وریدي با سرعت بسیار آهسته  اسـت  :نکته 

  ).انفوزیون سریع ممکن است منجر به ایست قلبی شود

  

  

  Nitroglycerinنیتروگلیسیرین 
  

نیـاز  . اسـت   بهترین و رایج ترین داروي مصرفی از گروه نیترات هـا . از دسته دارویی گشاد کننده عروق می باشد 

.عضله قلب به اکسیژن را کاهش می دهد و در مصرف داخل وریدي اتساع عروق محیطی را ایجاد می کند 

 :موارد مصرف نیرتوگلیسیرین وریدی 
  نارسایی احتقانی قلب همراه با انفارکتوس میوکارد ، درمان آنژین صدري ، کنترل هیپرتانسیون حین عمل جراحی

 :مقدار مصرف 
به دوز فـوق اضـافه مـی     µg /min  5دقیقه  5تا  3از راه وریدي شروع و در صورت نیاز هر  µg /min  5ابتدا  

درصد 9/0یا نرمال سالین  D5Wفرم تزریقی دارو باید قبل از انفوزیون با . شود تا پاسخ درمانی مناسب ایجاد شود 

  .یاط مصرف نماییدنیتروگلیسیرین وریدي را در بیماران هیپوولمی با احت. تزریق نمود 

  

  

  

  

  

  Hydrocortisoneهیدروکورتیزون 
  

ضـدالتهاب  . با اثر گلو کوکورتیکوئیدي و مینرالوکورتیکوئیدي تمـام سیسـتم بـدن را تحـت تـاثیر قـرار میدهـد         

  . است استروئیدي و سرگوب گر ایمنی

 :موارد مصرف
کاهش کلسیم در هیپرکلسمی ،بعنوان  آدرنال،دردرمان عالمتی اختالالت آلرژي و شوك ناشی از آلرژي ، نارسائی 

  .ضدالتهاب و در شرایطی که نیاز به تضعیف سیستم ایمنی است

  

 : مقدار مصرف در شوک 
  ساعت  6تا  2عصالنی یا وریدي هر g2تا  mg 500بالغین              



١٢

  عضالنی یا وریدي یک یا دوبار در روز  mg/kg 1کودکان             

محلول رقیـق شـده طـی    . درصد تجویز شود  5مستقیم وریدي ویا رقیق شده در نرمال سالین یا دکستروز تزریق 

  .ساعت مصرف شود 24

  

  Dexamethasoneدگزامتازون 
  

.ضد التهاب و سرکوب کننده سیستم ایمنی است  :کورتیکواسرتوئید 

 :موارد مصرف 
  آلرژي ، نارسائی آدرنال ، مننژیت باکتریال و شوكدر ادم هاي مغزي ، وضعیت هاي التهابی ، واکنش * 

  در نوزادان نارس  پیشگیري از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی * 

بی خوابی ، سرگیجه ، سردرد ، هیپرتانسیون ، زخـم معـده ، تهـوع ، اسـتفراغ ، ضـعف عضـالنی ،        :عوارض 

  استئوپروز و افزایش استعداد عفونت 

درصـد و  9/0مستقیم داروي رقیق نشده طی یک دقیقه صورت گیرد و یا با نرمال سالین تزریق وریدي  *نکته

  .رقیق و سپس تزریق شود %5یا سرم دکستروز 

  

  

  

  

  

  

  

  Diazepamدیازپام 
  

.از دسته دارویی بنزودیازپین است 

 :موارد مصرف 
  )بیهوشی ( سداتیو * ضد تشنج          * شل کننده عضالنی        * ضد التهاب        * 

  

 :مقدار مصرف در تشنج 
 2میلی گرم و در صورت نیاز هر  30دقیقه حداکثر دوز  10-15میلی گرم وریدي و تکرار هر  5-10بزرگساالن * 

  .ساعت تکرار می شود  4تا 

صـورت  میلی گرم و در  10دقیقه تکرار و حداکثر دوز  2-5میلی گرم وریدي و هر  1ساله و بزرگتر  5کودکان * 

  .ساعت تکرار می شود  4تا  2نیاز هر 

  میلی گرم  5دقیقه تکرار و حداکثر دوز  2-5میلی گرم و هر  2/0 – 5/0ساله  5روزه تا  30* 
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 : عوارض 

خواب آلودگی ، خستگی ، سردرد، هیپوتانسیون ، برادیکاردي ، فلبیـت ، تهـوع ، بـی اختیـاري ادراري ، سـرکوب      

  تنفس 

زیـرا احتمـال   . با دقت و احتیاط زیاد استفاده شـود  COPDیقی در سالمندان و بیماران دیازپام تزر *نکته 

در سایر افراد هنگام تزریق بیمار را از نظر هیپوتانسیون ، ضعف عضالنی ، تاکیکاردي و تضـعیف  . آپنه وجود دارد 

  .تنفسی کنترل نمائید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  sodium Nitroprussideنیتروپروساید
  

شـریان هـاي کرونـر را    . این دارو یک وازودیالتور غیر نیتراته با اثر مستقیم روي عضله صاف شـریان و وریـد دارد  

  . متسع نموده، مصرف اکسیژن را کاهش داده و درد سینه پایدار را تسکین می دهد

ار خون کاهش سریع و کوتاه مدت فشار خون در بحران هاي هیپرتانسیو و براي کنترل فش :موارد مصرف

  در خالل بیهوشی 

  )  µg/kg/min  3متوسط (از راه وریدي  µg/kg/min  10-5/0 :مقدار مصرف

افت سریع فشار خون ،تهوع،درد شکمی، تعریق مفرط، سـردرد ، سـرگیجه،بی قـراري،     :عوارض جانبی 

  طپش قلب 

  . اي باال باید دقت شودبه خصوص در تجویز طوالنی مدت و دوزه. یک اثر اختصاصی آن تجمع یون سیانور است
  

 : اقدامات پرستاری در جتویز دارو
.ساعت پس از حل شدن مصرف شود 4تهیه و طی مدت % 5داروي رقیق شده با استفاده از دکستروز -
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یا  250درصد حل نموده و سپس با 5سی سی دکستروز  3تا2میلی گرم نیتروپروساید داخل وریدي را در  50-

.رقیق نمائید درصد 5سی سی دکستروز  500

  . هیچ داروئی دیگري نباید به انفوزیون سدیم نیتروپروساید افزوده شود-

. بالفاصله ظرف محتوي محلول دارو را به وسیله کاغذ آلومینیم یا سایر مواد حاجب در برابر نور بپوشانید-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  Phenytoinفنی توئین  
  

  

غشا هاي نورونی را تثبیت و گسترش فعالیت تشـنجی را  . به عنوان داروي ضد تشنج و ضد آریتمی به کار می رود

  . محدود می کند و در اثر ضد آریتمی خودکاري غیر طبیعی بطن را کاهش می دهد

  ضد تشنج ، ضد آریتمی هاي ناشی از مصرف دیژیتال  :موارد مصرف

گیجه ، آتاکسی ، بی خوابی ، سردرد ، برادي کـاردي، هیپوتانسـون،    خواب آلودگی ، سر :عوارض جانبی

  .ترس از نور، تهوع و استفراغ 

  

 : اقدامات پرستاری در جتویز دارو
. جهت پیشگیري از رسوب، از مخلوط کردن آن با سایر داروها یا افزودن به هر محلول انفوزیـونی اجتنـاب کنیـد   -

  . می باشد% 9/0ور سدیمتنها محلول سازگار جهت انفوزیون کلر
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رسـوب ممکـن اسـت بـا     . محلول قابل تزریقی که به طور جزئی زرد شده ممکن است بدون خطر مصـرف شـود   -

محلول غیـر  . نگهداري در یخچال ایجاد شود، اما گرم ساختن آهسته تا دماي اتاق، شفافیت دارو را باز می گرداند

  . شفاف را تجویز نکنید

  . فنی توئین ، محل تزریق را به طور مکرر جهت پیشگیري از ارتشاح دارو مشاهده کنیدطی تجویز داخل وریدي  -

به منظور به حداقل رساندن تحریک موضعی وریدي، به دنبال هر تزریق داخـل وریـدي، تزریـق نرمـال سـالین       -

  . استریل با همان کاتتر در همان مکان انجام می شود

  .باید بالفاصله مصرف دارو قطع شوددر صورت ظهور راش شبیه سرخک پوستی  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Phenobarbitalفنوباربیتال 
  
  

با افزایش آستانه تحریک کورتکس حرکتـی گسـترش فعالیـت    .اثرات  ضدتشنج ، سداتیو وخواب آوري است داراي

  .تشنجی را محدود می کند

 :موارد مصرف 
برخی مـوارد بعنـوان   .وتشنج ناشی از تب کودکان بکار میرودصرع ، اکالمپسی   در درمان انواع صرع ، حمله مداوم

  .یک آرامبخش در حاالت اضطرابی بکار میرود

 :مقدار مصرف
  و)   mg/kg 20حداکثر(mg 600-200در بالغین بصورت وریدي یا عضالنی    :در تشنج

  ) mg/kg 20حداکثر( mg     400-100درکودکان  بصورت وریدي یا عضالنی               

  

 :موارد احتیاط
  .اختالل عملکرد کبدي ، کلیوي قلبی یا تنفسی بیماران مسن با احتیاط مصرف شود
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 :جتویز دارو
. در دقیقـه اسـت   mg 60سرعت تجویز داخـل وریـدي حـداکثر   .در صورتیکه محلول شفاف نبود، آنرا دور بریزید

  .هنگام تزریق وریدي عالئم حیاتی بیمار را کنترل کنید

  

  Heparin sodiumین هپار
  

  

  .از دسته داروهاي آنتی کواگوالنت است 

:موارد مصرف
 *DVT  ) و آمبولی ) ترومبوز وریدي عمیق  

  پروفیالکسی پس از سکته قلبی * 

  اعمال جراحی قلب باز * 

 *DIC  ) اختالل انعقاد عروقی منتشر(  

  باز نگه داشتن کاتترهاي وریدي * 

  آنژین صدري * 

  ... )سن ، جنس ، ( و بر اساس شرایط فرد   PTTتنظیم میزان مصرف بر اساس  -

  درد خفیف ، خونریزي ، افزایش زمان انعقاد ، تحریک پذیري ، هماتوم ، واکنش هاي حساسیتی  :عوارض 

  می کند                واحد هپارین را خنثی  100میلی گرم آن حدود  1است که هر % 1آنتی دوت هپارین ، پروتامین سولفات ** 

  Furosemideفوروزماید 
  

  

.فوروزماید به عنوان دیورتیک شدیداالثر، دفع سدیم ، کلروپتاسیم را از روي قوس هنله افزایش می دهد

در هیپرتانسیون ناشی از افزایش حجم مایعات ، ادم ریوي و محیطی ، نارسایی حاد کلیه ، سندروم : موارد مصرف 

  نفروتیک

هیپوتانسیون وضعیتی ، سرگیجه ، دفع شدید آب و الکترولیت هـا ، آلکالوزمتابولیـک ،    :جانبی عوارض 

  ، اختالالت گوارش) وزوز گوش ( تشنگی ، افزایش غلظت اوره ، خون و لیپیدها ، اتوتوکسیته 
  

 :اقدامات پرستاری در جتویز دارو 
یله تزریق مستقیم وریدي رقیق نشده بـا سـرعت   فوروزماید داخل وریدي ممکن است به وس: تزریق داخل وریدي 

mg 20  جهت کاهش خطر مسمومیت شنوایی با دوزهاي باال ، سرعت . در مدت یک دقیقه تجویز شود  

mg/min 4  توصیه می شود.  

با دکستروز . ساعت مصرف شوند  24محلول هاي انفوزیون که در آن فوروزماید مخلوط شده است باید ظرف -

.درصد و رینگرالکتات تزریقی سازگار می باشد 9/0کلرور سدیم % 5

  

  %)50و% Dextrose)20دکستروز هیپرتونیک
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درصد در درمان هیپوگلیسمی شدید ناشی از مصـرف   50درصد براي تامین کالري کافی با حداقل آب و محلول هاي  20محلول هاي 

  . زیاد انسولین بکار میرود
  

 :موارد مصرف 
 درمان هیپو گلیمسی شدید

 از دکستروز هیپرتونیک جهت کاهش فشارCSF و درمان ادم مغزي و مسمومیت حاد با الکل نیز استفاده میکنند .

 :مقدار مصرف
 10از محلـول دکسـتروز    CC/Kg2گـرم و در اطفـال    10-25در بـالغین  .انفوزیون میشـود  mg/min3محلول به آرامی و با سرعت 

  .انفوزیون می شود mg/kg/min 8-6هیپوگلیسمی حاد و سپس تا نرمال شدن سطح گلوکز  درصد جهت کنترل

 :نکته
       قبل از تجویز دکستروز ابتدا نمونه خون بیمار را جهت اندازه گیري قند خون بگیریـد وبـدون اینکـه منتظـر جـواب بمانیـد

.تجویز دکستروز را شروع کنید

تزریق از وریدهاي بزرگ محیطی انجام شود.

محلول هاي قندي نباید همزمان با خون از طریق ست مشترك تجویز شود زیراموجب بسته شدن مسیر رگ میشود.

تجویز طوالنی مدت یا انفوزیون سریع حجم زیادي از محلول هاي هیپراسموتیک گاهی اوقات دهیدراتاسیون ناشی از هیپـر گلیسـمی   

  را بدنبال خواهد داشت

  

  Sodium Bicarbonateبیکربنات سدیم 
  

  

و این میزان منجر بـه  . درصد برون ده طبیعی قلب را فراهم سازد 30الی  25استاندارد قادر است تنها  CPRیک 

 CO2بنابراین در سطح بـافتی ، تجمـع   . ایجاد حداقل گردش خون و حمل اکسیژن به ارگان هاي بدن می گردد

به دلیل کمبود جریان خون می  CO2و کاهش کلیرانس ) بافر تنفس بی هوازي(منجر به ایجاد بیکربنات داخلی 

ناشی از متابولیسم بی هوازي در بافت هاي ایسکمیک و تبدیل آن بـه بیکربنـات در    CO2تداوم آزاد شدن . شود

که به این وضـعیت پـارادوکس   . می گرددسطح شریانی، منجر به اسیدمی وریدي و آلکالمی هایپوکاربیک شریانی 

.  وریدي می گویند -شریانی

بیکربنات سدیم رایج ترین بـافر مـورد اسـتفاده در    . جهت اصالح وضعیت فوق نیاز به یک بافر مناسب وجود دارد 

CPR به دنبال تشدید اسیدوز ، قدرت انقباضی عضله میوکارد کاهش یافته، قابلیـت احیـا کـم مـی شـود     . است .

، شامل عدم توفیق شـوك دفیبریالسـیون    CPRترین عارضه کوتاه مدت حاصل از تزریق بیکربنات در طول مهم

. جهت احیاي قلبی ، و یا تداوم ریتم فیبریالسیون بطنی است

 : موارد مصرف
و رونـد هـاي متابولیـک ناشـی از تهویـه ناکــافی و       CPRدر اسـیدوز بـافتی، اسـیدوز حاصـله از ایسـت قلبـی و       

تجویز بیکربنات بستگی به تداوم ایست قلبی و میزان گردش خون . اسیون کم ،ازاین دارو استفاده می شوداکسیژن

  . دارد CPRحین

. جلـو گیـري مـی کنـد     CPRدر طول  CO2در ایست قلبی کوتاه مدت ، تهویه کافی و ماساژ مناسب از تجمع  

و  CO2ند و توسـط محـدود کـردن تجمـع     احیاي گردش خون ، اکسیژن را به ارگان هاي حیاتی بدن مـی رسـا  
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، تجویز عوامـل   CPRبنابراین در مرحله اول . الکتات ، موجب تعادل اسیدمی هایپرکاربیک و متابولیک می گردد

   .است "بافر درمانی"خوب بهترین  CPRبه عبارت دیگر ، انجام یک. بافري عموماً ضرورتی ندارد

، درمان با بیکربنات فقط بعد از مداخالت ضروري نظیر دفیبریالسیون، ماساژ قلبی ، اپی نفرین، و  CPRدر طول 

  . در صورت نیاز به بافر درمانی ، مقدار آن باید سریعاً محاسبه گردد. اینتوباسیون باید مورد استفاده قرار گیرد

 :مقدار مصرف 
در صورت نیاز به تجویز مجدد این دارو، . است mEq/kg 1ن دوز اولیه بیکربنات به صورت بلوس وریدي به میزا 

در ضمن در اولین فرصت . به بیمار تزریق نمود) mEq/kg 5/0(دقیقه نصف دوز محاسبه شده را  10می توان هر 

  . بیمار را مورد بررسی قرار داد ABGممکن باید 

  .دارو دارد ml 50/mEq  50بوده، % 4/8ویال بیکربنات آماده تزریق 

  

  

  

  

  

  
  

  

کلرور سدیم 
Sodium choride)درصد 5هایپر سالین(  

  

  .درصد توانائی القاء دیورز را دارد 5محلول هایپرسالین .است  الکترولیت آب و تامین کننده

 :موارد مصرف 
 درمان افت سدیم و کلراید خون بدلیل از دست رفتن مایعات و الکترولیتها بدن

 مایع خارج سلولی بدن ناشی از مصرف بیش از حد آب و یا ادمدر هنگام رقیق شدن بیش از حد

در مواقع کمبود شدید نمک ناشی از تعریق زیاد ،استفراغ ، اسهال و غیره.
 

 

 :مقدار مصرف
بهمـین دلیـل پـس از    .اصالح سریع هیپوناترمی شدید ممکن است منجر به بروز عوارض جانبی شدید عصبی شود

سـاعت   8درصد نصف مقدار محاسبه شده را طی  5استفاده از محلول هیپرتونیک  محاسبه کمبود سدیم بیمار، با

  .تجویز کنید

  

 :نکته
سرعت تزریق نباید ازml/hr 100   و یا ازml/day 400 درمان تا زمانی ادامه مـی یابـد کـه    .تجاوز کند

درد انفوزیون سریع محلول هایپرتونیـک ممکـن اسـت سـبب     .برسد mEq/lit130غلظت سدیم سرم به 

.موضعی و تحریک وریدي شود
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     بمنظور کاهش التهاب وریدي ،انفوزیون محلول هایپرتونیک بایستی بـه آهسـتگی و از طریـق بزرگتـرین

  .ورید محیطی و سر سوزن باریک صورت گیرد

  محلـول بـه   .قبل از تزریق دوزهاي بیشتر بایستی غلظت سرمی یونهاي بی کربنات و کلراید کنترل شـود

.ون شود تا از بروز ادم ریوي جلوگیري شودآرامی انفوزی

      تجویز محلول هاي سدیم کلراید به بیماران سالمند یا بیماران مبتال بـه نارسـائی قلبـی یـا کلیـوي ، ادم

. محیطی ، سیروز کبدي با احتیاط انجام شود

  

  

  

  

  

  

  

  Lidocaineلیدوکائین 
  

  

 : لیدوكائني به سه صورت موجود مي باشد كه عبارتند از
  % 2و % 1سی سی  50ویال هاي : لیدوکائین اپی نفرینه 

  %2و % 1سی سی  50ویال هاي : لیدوکائین با ماده محافظ 

  )آنتی آر یتمی % ( 2سی سی  5آمپول هاي : لیدوکائین بدون ماده محافظ 

مـی گـردد و   پتانسیل عمل و افزایش آستانه تحریک پـذیري قلـب    4باعث آهسته کردن شیب فاز : لیدوکائین  *

  .براي درمان آریتمی هاي بطنی به کار می رود 

لیدوکائین معموالً روي قدرت انقباضی میوکارد ، فشار خون ، دیس ریتمی هاي دهلیزي و هـدایت داخـل بطنـی    

  .را تسهیل کند  AVتاثیري ندارد و تنها می تواند هدایت در گره 

  

 : موارد مصرف 
بیمارانی که در خطر عـود مجـدد ایـن آریتمـی هـا      در  و   VFیا  VTمان لیدوکائین داروي ضد آریتمی براي در

هستند ، نظیر مبتالیان به هیپوکالمی ، ایسکمی میوکارد ، و یا بدکاري شدید بطـن چـپ ، بـه صـورت انفوزیـون      

  .تجویز میگردد 

  

 : میزان مصرف 
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مـی  . تزریق شـود   mg/kg 5/0دقیقه بعد از بلوس اول ،  10و در صورت نیاز  به تکراردوز  mg/kg 1دوز بلوس 

بعد از احیاي قلبی بـا دوز نگهدارنـده  . بیشتر نشود mg/kg 3دقیقه  تکرارکرد ، اما مقدار نهایی از 3-5توان هر 

mg/kg 4-2   ساعت ادامه یابد  24به مدت .  

 : موارد احتیاط 
ح دیس ریتمی ها ي بطنی فقط باید از لیدوکائین بدون ماده محافظ استفاده نمود به منظور تصحی .  

 در مواردي نظیرMI  ، حادCHF   ، و شوك سیستمیک که گردش خون کبدي را دچار مشکل می سـازند

همچنـین در  . لیدوکائین ، بایـد مقـدار دوز نگهدارنـده را بـه نصـف تقلیـل داد       به دلیل کاهش کلیرانس 

  .سال نیز باید از حداقل دوز نگهدارنده استفاده نمود  70ن باالي سالمندا

    عالئـم مسـمومیت نورولوژیـک بـا     . دوزهاي باالي لیدوکائین می تواند موجب تغییـرات نورولوژیـک گـردد

لیدوکائین شامل خواب آلودگی ، عدم درك زمان و مکان ، کـاهش حـس شـنوایی ، پاراسـتزي و پـرش      

عالئـم بسـیار شـدید    . ماران ممکـن اسـت عالئـم آژیتاسـیون را نشـان دهنـد       بعضی از بی.عضالنی است 

درمـان شـامل قطـع دارو ، و در    . لیدوکائین شامل تشنجات موضعی و عمـومی بـدن اسـت    مسمومیت با 

   .صورت لزوم تجویز عالئم ضد تشنج نظیر بنزودیازپینها ، باربیتوراتها ، یا فنی توئین است 

 همچنـین بلـوك قلبـی ،    . ممکن است موجب تضعیف قابل توجه میوکارد گـردد  لیدوکائین دوزهاي باالي

  .نیز ممکن است رخ دهد  AVو اختالل در هدایت گره  SAتضعیف اتوماتیسیته 

  .رقیق نمود  D/W% 5جهت انفوزیون وریدي می توان لیدوکائین را با سرم * 

ي آن جهت مصرف وریدي قید شـده باشـد ، جهـت    فقط لیدوکائین فاقد مواد نگهدارنده و اپی نفرین که در رو* 

از ویال (براي تهیه سرم یا تزریق وریدي حتماً از آمپول استفاده شود. تزریق وریدي یا انفوزیون قابل استفاده است 

  ).استفاده نشود

  .تزریق سریع و زیاد دوز اولیه ممکن است سبب تشنج یا کوما شود * 

میلـی   20درصـد،   2موجود می باشد که در هر سی سی از لیدوکائین % 2و % 1آمپول هاي لیدوکائین به صورت 

در هر سـی  با توجه به این که . ، میلی گرم ماده موثره وجود دارد 10درصد  1گرم و در هر سی سی از لیدوکائین 

ز بلوس میلی گرم لیدوکائین وجود دارد، براي تزریق لیدوکائین به صورت دو 20درصد ، 2سی از آمپول لیدوکائین 

: از این فرمول استفاده میشود

 :درصد ٢لیدوکائین 
  حجم دارو بر حسب سی سی=  م    لیدوکائین دستور داده شده بر حسب میلی گر 

                                                 20  
  

میلـی گـرم لیـدوکائین وجـود دارد بـراي تزریـق        10درصد  1با توجه به اینکه در هر سی سی از آمپول لیدوکائین 

  . لیدوکائین به صورت دوز بلوس از این فرمول استفاده کرد

  

 :درصد ١لیدوکائین 
  حجم دارو برحسب سی سی=       لیدوکائین دستور داده شده بر حسب میلی گرم     

  

                                                   10  

 :حنوه درست کردن سرم لیدوکائین 
  . وصل و هواگیري کنید% 5میکروست را به سرم دکستروز - 1
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  . داخل میکروست بریزید% 5سی سی سرم دکستروز  80- 2

سی سـی   100درصد کشیده و داخل میکروست بریزید به طوري که حجم کل به  2عدد آمپول لیدوکائین  4  -3

.  برسد

پس . میلی گرم ماده موثره لیدوکائین وجود دارد  20درصد  20با توجه به اینکه در هر سی سی از لیدوکائین - 3

میلـی   4پس در هر سی سی از میکروسـت  . میلی گرم ماده موثره وجو دارد  400سی سی لیدوکائین  20در 

قطره می باشد  ، تعداد  60در هر سی سی میکروست با توجه به اینکه . گرم ماده موثر لیدوکائین وجود دارد 

  .قطرات دستور داده شده را می توان محاسبه کرد

  

  

  

  

  Oxygenاکسیژن 
  

  . می دا نند CPRآن را بعنوان یکی از داروهاي  CPRبدلیل اهمیت اکسیژن در 

 دهان می تواند تنفس دهان به .دارد درصد اکسیژن 17تا  16در حالت طبیعی ، هواي بازدمی تنها شامل

اما این فشارقادر به اکسیژنه کردن کامـل  .میلی مترجیوه حفظ کند 80فشار اکسیژن آلوئولی را در حدود 

بعالوه برون ده قلبی پایین ناشی از ماساژخارجی قلب ، ایجاد شنت راست به چـپ و  . خون وریدي نیست

  .شاراکسیژن شریانی می گرددنیز گاهی حضور مشکالت ریوي نظیر ادم ریه ، منجر به افت شدید ف

 بنابراین در طول مدتCPR        100ایـده آل  ( تا حـد امکـان بایـد از بـاالترین درصـد اکسـیژن تجـویزي 

بدین ترتیب با افزایش غلظت اکسیژن شریانی ، اکسیژناسیون بافتی .براي تهویه بیمار استفاده نمود)درصد

  .نیز نیز بهبود می یابد

 موارد مصرف: 
تمام بیماران مبتال به درد قفسه سینه حاد، هایپوکسی به هر علت و ایست قلبـی ریـوي    اکسیژن باید در

  .مورد استفاده قرارگیرد

مقدارمصرف: 
        در بیمار مبتال به ایست قلبی ریوي ، اکسیژن باید از طریـق آمبوبـگ متصـل بـه اکسـیژن ویـا دسـتگاه

  .درصد استفاده نمود 100از اکسیژن تا حد امکان باید  CPRدر طول عملیات .ونتیالتور تجویز گردد

 قطع اکسیژن حینCPR    بنـابراین بایـد از تـداوم    .می تواند منجر به صدمات جبران ناپـذیر مغـزي شـود

  .جریان اکسیژن اطمینان حاصل کرد
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آتروپين Atropine sulphate





آتروپين : يك داروي آنتي كولينرژيك با اثر پارا سمپاتوليتيك (مهار اثر پاراسمپاتيك ) باعث تحريك گره سينوسي دهليزي و همچنين هدايت گره AV ( دهليزي بطني ) را افزايش مي دهد .

موارد مصرف :

- درمان اوليه در براديكاردي علامت دار ( فشار خون پايين ، كاهش سطح هوشياري ، سرد و مرطوب شدن انتهاها  ، عرق سرد ، خاكستري شدن رنگ پوست و اليگوري ) و در بلوک گره AV(درجه یک).

- آتروپين در براديكاردي ها و ايست قلبي ناشي از تحريك واگ شديد ، بسيار موثر است اما در آسيستول ،VF و VT بدون نبض ناشي از ايسكمي طولاني مدت يا صدمات مكانيكي تاثير ندارد .

- آتروپين با كاهش ترشحات غدد مخاطي مجاري تنفس و اتساع آن ها ، در بهبود تهويه ريوي موثر است .

- در مسموميت ها با ارگانوفسفره ها

مقدار مصرف : 

mg 1-5/0 از راه وریدی و در صورت نياز تكرار ( تا ضربان قلب به60 برسد ) هر 5-3 دقیقه تکرار شود. نبايد بيش از سه ميلي گرم تزريق شود .

اطفال : 20 ميكرو گرم پر كيلوگرم

نکته:

· تزريق موارد كمتر از 5/0 ميلي گرم باعث تحريك واگ در مغز و كاهش HR ميشود .

· در حضور ايسكمي ميوكارد ، بهتر است از تجويز دوزهاي بعدي آتروپين اجتناب شود . در چنين بيماراني ، درصورت بروز براديكاردي هاي تكرار شونده ، بهتر است از پيس ميكر استفاده گردد .

· در صورتي كه نياز به تكرار آتروپين در بيماران با نارسايي كرونر وجود داشته باشد ، حداكثر دارويي كه 

         مي توان به بيمار تزريق نمود ، 2 تا 3 ميلي گرم است ( mg/kg  04/0 – 03/0 )

· در بيماران با آسیستولي ناشي از براديكاردي، ابتدا 1 mg آتروپين به صورت وريدي تزريق مي شود و سپس هر 2 تا 5 دقيقه ، تا زمان رفع آسيستولي ، تكرار مي گردد . در اين بيماران حداكثر مقدار تجويز آتروپين mg 3  ( mg/kg 04/0 ) است .

· تجويز داخل تراشه آتروپين مي تواند در بيماران فاقد خط وريدي باز مورد استفاده قرار گيرد ، سرعت بروز اثرات دارو در اين روش مشابه تزريق وريدي آن است . دوز تجويز شده برابر با mg 2-1 رقيق شده با 

           10 سی سی آب استريل يا نرمال سالين است .

موارد احتياط : 

- تزريق آتروپين باعث تاكيكاردي مي شود، بنابراين در نارسائي عروق كرونر و ايسكمي و MI ( سكته قلبي ) احتياط شود .

- پس از تجويز آتروپين وريدي ، به خصوص در حضور بيماري هاي ايسكميك قلبي ، احتمال بروز VF و VT وجود دارد .

- مقادير بالاي آتروپين مي تواند موجب بروز سندروم آنتي كولينرژيك يا ديليريوم ، تاكيكاردي ، كما ، پوست گرم و برافروخته ، آتاكسي و اختلالات بينايي به صورت دو بيني شود .

- تزريق اشتباه آتروپين در حضور VF ، باعث تبديل فيبريلاسيون خشن به فيبريلاسيون نرم شده ، پاسخ به شوك دفيبريلاسيون را ضعيف مي كند .

اثر آتروپين در سيستم هاي بدن :

1- چشم : ميدرياز

2- برونش : اتساع و كاهش ترشحات برونش

3- غدد مترشحه : كاهش كليه ترشحات و اشك ، خشكي دهان ، تب ( به علت مهار تعريق )

4- دستگاه ادراري : كاهش حركات عضلات صاف و درنتيجه احتمال عارضه احتباس ادراري

5- گوارش : كاهش ترشحات و حركات عضلات صاف و در نتيجه احتمال عارضه يبوست 

6- قلب و عروق : تاكيكاردي و افزايش قدرت انقباضي قلب .

* آتروپين در محيط هاي گرم و در كودكان تب دار با احتياط تجويز گردد .













































اپي نفرين Epinephrine





اپي نفرين : مهمترين و اولين دارو در CPR ( احياي قلبي و ريوي ) است كه مستقيماً سيستم عصبي سمپاتيك را تحريك مي كند و با تحريك گيرنده هاي آلفا و بتا آدرنرژيك سيستم عصبي سمپاتيك باعث : 

افزايش ضربان قلب ، افزايش قدرت انقباضي قلب، افزايش انقباض عروق محيطي ، افزايش فشار خون ، افزايش جريان خون كرونر و مغز و در نتيجه افزايش پرفوزيون بافتي ، افزايش تبديل VF ( فيبريلاسيون بطني ) نرم به خشن ( اثر بهتر شوك الكتريكي بر VF خشن ) مي شود .

- موارد مصرف :

داروي انتخابي در شوك آنافيلاكتيك ، در VF ( فيبريلاسيون بطني ) و VT (تاكيكاردي بطني ) بدون نبض و آسيستول ، برونكواسپاسم ، واكنش هاي حساسيتي 

مقدار مصرف : 

5/0 تا 1 ميلي گرم ( 10-5 سي سي از محلول يك درده هزار واحد ) در صورت نياز هر 5-3 دقيقه 1mg تكرار شود . به دنبال هر بار تزريق 20 سي سي مايع وريدي تزريق شود .

- در اطفال mg/kg  03/0 – 01/0 ( 1/0 تا 3/0 ميلي ليتر پر كيلوگرم ) از محلول يك در ده هزار واحد

نکته: از تجويز همزمان اپي نفرين با داروهاي قليايي خودداري شود .



آنتي دوت :

1- در صورت هيپرتانسيون          فنتولامين ( آلفا بلوكر )

2- در صورت آريتمي                بتا بلوكر 

عوارض : 

افزايش فشار خون ، تهوع ، استفراغ ، اضطراب ، خونريزي مغزي ، سردرد و سرگيجه ، بي قراري 

موارد احتياط :

1- اپي نفرين حتي در دوز هاي پايين هم نيازميوكارد به اكسيژن را افزايش داده، منجر به ايسكمي قلبي ميگردد 

2- اپي نفرين مي تواند منجر به افزايش بروز اكتوپي هاي بطني، بخصوص در بيماران تحت درمان با ديژيتال گردد .















 

 دوپامين Dopamine





داروی محرک سمپاتیک و محرک گیرنده های دوپامین ، آلفا و بتا است و ترشح NEP (نوراپی نفرین) را در بدن افزایش می دهد. اثرات دوپامین وابسته به دوز است: 

استفاده از مقادیر کم دوپامین (µg/kg/min  1-2) ، موجب تحریک گیرنده های دوپامینرژیک شده، عروق مغز، کلیه ، و مزانتر را گشاد می کند. به این ترتیب برون ده ادراری افزایش می یابد. اما در تعداد ضربانات قلب و فشار خون تغییری ایجاد نمیکند. 

با مقادیر µg/kg/min  10-2 ، دوپامین موجب تحریک گیرنده های 1β و α می گردد. تحریک 1β  باعث افزایش برون ده قلبی میشود.

در مقادیر بالای µg/kg/min  5-2 ، دوپامین موجب افزایش قابل توجه تون وریدی و فشار ورید مرکزی شده ، و در دوز های بالای µg/kg/min  10 اثرات تحریک α آدرنرژیک ظاهر می گردد. تحریک گیرنده های α منجر به انقباض شریان های کلیوی، مزانتریک و محیطی شده ، تون وریدی را همراه با مقاومت عروق محیطی و پولمونر افزایش داده، متعاقبآ موجب افزایش پیش بار قلب می گردد. 

مقادیر بالای µg/kg/min  20 اثرات همودینامیکی مشابه نوراپی نفرین ایجاد می کند. 

دوپامین کار میوکارد را بدون افزایش جبرانی جریان خون کرونر بالا می برد. عدم تعادل بین عرضه خون و تقاضای اکسیژن می تواند منجر به ایسکمی میوکارد گردد. 

موارد مصرف :

1. این دارو در هایپوتانسیون شدید و در غیاب هیپو ولمی مورد استفاده قرار می گیرد .

1. در حضور فشار سیستولیک زیر  mmHg 90 ، همراه با گردش خون ضعیف بافتی ، اولیگوری و یا تغییر در سطح هوشیاری از دوپامین استفاده می شود. 

1. در افت فشار خون همراه با برادیکاری علامت دار، دوپامین مورد مصرف قرار می گیرد. 

1. بلافاصله بعد از CPR ،جهت حفظ گردش خون مغز، می توان از مقادیر بالای دوپامین استفاده کرد. 

مقدار مصرف:

به منظور افزایش برون ده ادرار µg/kg/min  2-1 

به منظور افزایش تعداد ضربات قلب و افزایش فشار خون سیستمیک µg/kg/min  10-5 ودوزهای بالاتر

 

افزایش مقدار دارو باید تا زمان رسیدن به برون ده ادراری،فشار خون مناسب و برون ده کافی قلبی ادامه یابد. حداکثر دوز مورد استفاده µg/kg/min  20 است. قطع دارو نیز باید به تدریج صورت گیرد. قطع ناگهانی دارو می تواند منجر به هایپوتانسیون ناگهانی گردد.





موارد احتیاط :

1. دوپامین ممکن است، ریت قلب را افزایش داده ،منجر به تقویت دیس ریتمی های فوق بطنی و بطنی شود. 

1. اثر محرک  α آدرنرژیک دوپامین ،حتی در مقادیر پایین هم قادر است انقباض وریدی و شریانی ایجاد کرده، منجر به احتقان ریوی و اختلال در برون ده قلبی گردد. در صورت بروز چنین اثراتی باید دوز دارو را کم و یا کاملا قطع نمود.

1. دوپامین مصرف اکسیژن میوکارد را افزایش داده ، با مقادیر بالا منجر به انقباض عروق کرونر می گردد. بنابراین می تواند تعادل بین تقاضای اکسیژن و گردش خون را بر هم زده موجب بروز ایسکمی میوکارد شود. 

1. مقادیر بالای دوپامین موجب تهوع و استفراغ می گردد.

1. در صورت نشت وریدی دوپامین می تواند موجب نکروز بافت زیر پوست گردد. 

1. در بیماران تحت درمان با داروهای مونوآمینواکسیداز ، اثرات دوپامین تقویت می شود. 

1. در حضور فنی توئین ، دوپامین موجب افت فشار خون می گردد. 

1. دوپامین را نباید همراه با محلول بی کربنات سدیم و یا سایر محلول های قلیایی به طور هم                                                          زمان تزریق کرد، زیرا در PH قلیایی ،دارو را به آرامی غیر فعال می شود. 

آمپول دوپامین بصورت mg200 موجود است. دارو را با سرم 5% D/W رقیق و طبق فرمول زیر از طریق میکروست انفوزیون شود.

مقدار حجم سرم × دوز مصرفی دارو بر حسب میکرو گرم × وزن بدن × 60  =   ml/min

                       کل دارو بر حسب میلی گرم ×1000





































دوبوتامینDobutamine





    دوبوتامین داروی محرک سمپاتیک است که با تحریک گیرنده بتا یک و اثر اینوتروپیک مثبت (افزایش قدرت انقباضی)باعث افزایش برون ده قلبی میشود.دوبوتامین مقاومت عروق ریوی و محیطی را کاهش می دهد. به دلیل آنکه دوبوتامین منجر به آزاد شدن مقادیر کمتری نوراپی نفرین می گردد، بر روی تقاضای اکسیژن از طرف میوکارد تاثیر کمتری دارد. بین Supply  و Demand تعادل بهتری را ایجاد می کند. اثر اینوتروپیک مثبت دوبوتامین نیز در تعادل با افزایش گردش خون کرونر است. به همین دلیل این دارو وسعت ناحیه انفارکته را افزایش نمی دهد و در صورتی که مقدار آن به نحوی تنظیم شود که ریت قلب را افزایش ندهد. ، شانس بروز آریتمی را نیز کاهش

 می دهد. 

دوپامین و دوبوتامین را با هم نیز مورد استفاده قرار می دهند. ترکیبی از مقادیر متوسط هردو دارو

 (µg/kg/min  5/7) فشار خون سیستمیک را بدون آنکه موجب افزایش فشار شریان ریوی و احتقان ریه شود، حفظ می کند. 





موارد مصرف:

 این دارو در درمان بیماران ، با احتقان ریوی و برون ده قلبی پایین ، و نیز در بیماران هایپوتانسیو همراه با احتقان ریوی و بد کاری بطن چپ که قادر به تحمل وازودیلاتورها نیستند ، مورد استفاده قرار می گیرد. 

مقدار مصرف: 

مقدار مصرف معمول دوبوتامین µg/kg/min  20-2  است. از آنجایی که این دارو ممکن است در دوزهای بسیار پایین (µg/kg/min  5/0) نیز موثر باشد، باید درمان را از مقادیر کم شروع نمود و با توجه به پاسخ بیمار، مقدار دارو را افزایش داد ،این دارو حتما باید تحت مانیتورینگ دقیق به بیمار تجویز شود و قطرات آن نیز توسط پمپ انفوزیون به دقت تنظیم گردد. 

موارد احتیاط: 

1- دوبوتامین ممکن است منجر به تاکیکاردی ،آریتمی و افزایش یا کاهش خون گردد.

2- این دارو در صورتی که منجربه تاکیکاردی گردد ، می تواند موجب ایسکمی میوکارد شود .

3- سایر عوارض دوبوتامین شامل سردرد ، تهوع ، لرزش و هیپوکالمی است .

تنظیم قطرات دوبوتامین : برای تنظیم قطرات سرم دوبوتامین از این فرمول استفاده می شود .

آمپول دوبوتامین به صورت 250 میلی گرم در بازار دارویی موجود می باشد ، هنگام آماده کردن با سرم دکستروز 5% رقیق و طبق فرمول زیر از طریق میکروست انفوزیون می شود .

                       

              مقدار حجم سرم × دوز مصرفی دارو بر حسب میکرو گرم × وزن بدن × 60  =   ml/min

                                      کل دارو بر حسب میلی گرم ×1000                                                                                                               



آمیو دارون Amiodarone





موثرترین داروی ضد آریتمی است که باعث بلوک کانال های سدیم ، پتاسیم و کلسیم می شود . درنتیجه دوره تحریک ناپذیری در تمام بافت قلب را افزایش می دهد . سرعت هدایت در گره AV را طولانی می سازد . این دارو محلول در چربی است و در بافت چربی تجمع می یابد . مدت اثر آن طولانی بوده ممکن است تا 9 ماه پس از قطع دارو هنوز در پلاسما یافت شود .

موارد مصرف : در درمان انواع آریتمی ها ( بطنی و فوق بطنی و راه فرعی ) و همچنین آریتمی های خطرناک مقاوم به سایر داروها استفاده می شود .



مقدار مصرف : 

در حضور تاکیکاردی بطنی بدون تغییرات همودینامیک در صورتی که لیدوکائین قادر به مهار دیس ریتمی نباشد ، از آمیودارون mg/kg 5 رقیق شده در ml 100 میلی لیتر دکستروز 5% استفاده می شود . انفوزیون باید در طول 20 دقیقه انجام شده ، در صورت نیاز مجدداً تکرار گردد .

- در VF و VT  بدون نبض : آمیودارون در سه دوز

1- بارگیری سریع (150 میلی گرم در عرض 10 دقیقه )

2- بارگیری آهسته ( 360 میلی گرم در عرض 6 ساعت )

3- دوز نگهدارنده ( 540 میلی گرم در عرض 18 ساعت )

موارد احتیاط :

1- این دارو ممکن است منجر به پاراستزی انگشتان ، لرزش دست ، آتاکسی ، سردرد و استفراغ گردد .

2- تجویز آمیودارون ممکن است منجر به برادیکاردی گردد .

3- 15% بیماران به دنبال تجویز آمیودارون دچار مسمومیت ریوی با علائم سرفه ، تنگی نفس و تب می شوند .

4- حساسیت پوستی به نور از اثرات بالقوه آمیودارون است .

5- به دنبال تجویز آمیودارون احتمال بروز یبوست وجود دارد .

6- در بیماران مبتلا به بلوک AV و برادیکاردی که پیس میکر ندارند، نباید از این دارو استفاده کرد .

7- تجویز آمیودارون در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب ، اختلالات کبدی و تیروئیدی باید با احتیاط صورت گیرد .

* خطرناک ترین عارضه مصرف این دارو : پنومونی می باشد و بخصوص در کسانی که زمینه بیماری ریوی دارند .

در اثر مصرف توام با دیگوکسین و وارفارین سطح سرمی دیگوکسین و وارفارین را افزایش می دهد .











كلريد كلسيم

 Calcium  chloride



یون های کلسیم باعث افزایش قدرت انقباضی عضله میو کارد می شوند. کلسیم قادر است مقاومت عروق سیستمیک را افزایش دهد. در قلب طبیعی ، اثرات اینو تروپیک مثبت ، منجر به افزایش قابل توجه فشار شریان سیستمیک می گردد. 



موارد مصرف:

 در حضور هاپیر کالمی ، و هایپو کلسمی ( برای مثال بعد از تجویز چند واحد خون) ، و یا مسمومیت با بلوک کننده های کانال کلسیم ( نظیر ورا پامیل و دیلتیازم) ، تجویز کلسیم احتمالآ مفید است. در سایر موارد نباید از این دارو استفاده کرد. 

مقدار مصرف:

 در حضور هایپر کالمی و یا مسمومیت با کلسیم بلوکرها: mg/kg 16-8 از محلول 10% ( در صورت نیاز قابل تکرار است.) 

موارد احتیاط:

1. در صورتی که قلب ضربان داشته باشد، تجویز سریع کلسیم می تواند ریت قلب را آهسته کند. 

1. کلسیم باید در بیمارانی که دیژیتال مصرف می کنند با احتیاط داده شود. زیرا موجب افزایش تحریک پذیری بطن ها شده ، ممکن است منجر به مسمومیت دیژیتال گردد. 

1. در حضور بیکربنات سدیم، تجویز کلسیم منجر به تشکیل نمک هایی نظیر کربنات کلسیم شده و ایجاد رسوب میشود. لذا این دو دارو را  نباید با هم تجویز کرد. 

1. کلسیم ممکن است منجر به اسپاسم عروق کرونر و عروق مغزی گردد. 

























ایندرال( پروپرانولول Propranonol Hcl)



یک بتا بلوکر است و اثرات سمپاتیک را بر روی گیرنده های بتا ( بتا یک و بتا دو ) مهار می کند ، اثر ضد آریتمی ( در آریتمی های فوق بطنی ) دارد و باعث کاهش برون ده قلبی ، کاهش ضربان قلب و کاهش قدرت انقباض قلب می شود و در نتیجه با کم کردن نیاز میوکارد به اکسیژن اثر ضد آنژینی دارد و با اثرات فوق اثر هیپرتانسیون ، اثر پیشگیری از MI و پیشگیری از میگرن دارد .هر mg 1 از دارو با ml 10سرم D5W یا نرمال سالین رقیق شود .

عوارض : هایپوتانسیون ، برادیکاردی ، ضعف ، گیجی و خواب آلودگی 

احتیاط در مصرف : در بیماران آسمی به علت انقباض عضلات برونش ها ( به علت مهار گیرنده های بتا دو ) بایستی با احتیاط مصرف شود و در بیماران دیابتی به خاطر ایجاد هیپوگلیسمی با احتیاط مصرف شود . درصورتی که ریت قلب بیمار کمتر از 60 ضربه در دقیقه و یا فشار سیستولیک وی مساوی یا کمتر از mmHg 90 بود از تجویز دارو اجتناب نمایید .









































 

وراپاميل Verapamil





وراپامیل مسدود کننده کانال کلسیم می باشد در تاکیکاردی های فوق بطنی ، در درمان آنژین صدری و هیپرتانسیون به کار می رود . با اثرات اینوتروپ منفی (کاهش قدرت انقباض قلب ) و کرونوتروپ منفی ( کاهش ضربان قلب ) باعث کاهش مصرف اکسیژن می شود . 



کلسیم بلوکرها باعث: 

1. اتساع عضلات صاف عروق به ویژه شریان ها می شوند .

1. کاهش خودکار قلب 

1. کاهش هدایت AV 

1.  کاهش ضربان قلب 

مجموع عوامل فوق سبب کاهش مصرف اکسیژن توسط قلب می شود .

موارد مصرف :

1. ضد آنژین صدری وضد فشارخون

1. داروی انتخابی موثر بر AV (کاهش سرعت هدایت و افزایش دوره تحریک پذیری )

میزان مصرف: 

1. دوز مصرف 5/2 تا 5 میلی گرم در عرض 2-1 دقیقه . در صورت عدم پاسخ 10-5 میلی گرم در طول 30-15 دقیقه (هر 15 دقیقه 5 میلی گرم بلوس ولی حداکثر مجاز 30 میلی گرم) 

موارد احتیاط:

1. به دنبال تجویز دارو و احتمال کاهش فشار خون ، کلسیم تجویز شود.

1. در کودکان به خصوص کودکان زیر دو سال با احتیاط فراوان مصرف شود(به علت کاهش کلسیم و احتمال ارست قلبی)

1.  در حضور بلوک  AV و SSS  ( سندروم سینوس بیمار) باید از تجویز وراپامیل خودداری گردد. 

1. باعث افزایش غلظت سرمی دیژیتال می شود. 

عوارض: کاهش ضربان قلب –کاهش فشار خون –ادم محیطی وریوی –اختلالات گوارش –سردرد و سرگیجه 















آمینوفیلین Aminophylline



از دسته دارویی برونکودیلاتور می باشد .شکل تزریقی دارو آمپول 250 میلی گرمی در 10 سی سی است .



موارد مصرف : 

برونکو اسپاسم حاد ، آسم ، محرک تنفس ( تنفس شین استوک ) و درمان آپنه و برادیکاردی در نوزادان نارس 

دوز مصرف :

دوز ابتدایی mg/kg 6 ( آهسته وریدی ) پس mg/kg 1-6/0 از راه انفوزیون وریدی به مدت 12 ساعت 

کنتراندیکاسیون : 

بیماران حساس به ترکیبات گزانتین، دیس ریتمی کنترل نشده و هیپوتیروئیدی 

عوارض :

عصبی شدن ، بی قراری ، سردرد ، بی خوابی ، تشنج ، تاکیکاردی ، هیپوتانسیون ، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، کهیر 

نکته : تزریق مستقیم وریدی دارو شامل تزریق وریدی با سرعت بسیار آهسته  است( تزریق سریع وریدی یا انفوزیون سریع ممکن است منجر به ایست قلبی شود).





نیتروگلیسیرین Nitroglycerin



از دسته دارویی گشاد کننده عروق می باشد . بهترین و رایج ترین داروی مصرفی از گروه نیترات ها است . نیاز عضله قلب به اکسیژن را کاهش می دهد و در مصرف داخل وریدی اتساع عروق محیطی را ایجاد می کند .

موارد مصرف نیتروگلیسیرین وریدی :

نارسایی احتقانی قلب همراه با انفارکتوس میوکارد ، درمان آنژین صدری ، کنترل هیپرتانسیون حین عمل جراحی

مقدار مصرف :

 ابتدا µg /min  5 از راه وریدی شروع و در صورت نیاز هر 3 تا 5 دقیقه µg /min  5 به دوز فوق اضافه می شود تا پاسخ درمانی مناسب ایجاد شود . فرم تزریقی دارو باید قبل از انفوزیون با D5W یا نرمال سالین 9/0درصد تزریق نمود . نیتروگلیسیرین وریدی را در بیماران هیپوولمی با احتیاط مصرف نمایید.











هیدروکورتیزون Hydrocortisone



  با اثر گلو کوکورتیکوئیدی و مینرالوکورتیکوئیدی تمام سیستم بدن را تحت تاثیر قرار میدهد. ضدالتهاب استروئیدی و سرگوب گر ایمنی است. 

موارد مصرف:

دردرمان علامتی اختلالات آلرژی و شوک ناشی از آلرژی ، نارسائی آدرنال، کاهش کلسیم در هیپرکلسمی ،بعنوان ضدالتهاب و در شرایطی که نیاز به تضعیف سیستم ایمنی است.



مقدار مصرف در شوک : 

             بالغین mg 500 تا g2عصلانی یا وریدی هر 2 تا 6 ساعت 

             کودکان mg/kg 1 عضلانی یا وریدی یک یا دوبار در روز 

تزریق مستقیم وریدی ویا رقیق شده در نرمال سالین یا دکستروز 5 درصد تجویز شود . محلول رقیق شده طی 24 ساعت مصرف شود.



دگزامتازون Dexamethasone



کورتیکواستروئید : ضد التهاب و سرکوب کننده سیستم ایمنی است .

موارد مصرف :

* در ادم های مغزی ، وضعیت های التهابی ، واکنش آلرژی ، نارسائی آدرنال ، مننژیت باکتریال و شوک

* در نوزادان نارس  پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی 

عوارض : بی خوابی ، سرگیجه ، سردرد ، هیپرتانسیون ، زخم معده ، تهوع ، استفراغ ، ضعف عضلانی ، استئوپروز و افزایش استعداد عفونت 

نکته* تزریق وریدی مستقیم داروی رقیق نشده طی یک دقیقه صورت گیرد و یا با نرمال سالین 9/0درصد و یا سرم دکستروز 5%رقیق و سپس تزریق شود .















دیازپام Diazepam



از دسته دارویی بنزودیازپین است .

موارد مصرف :

* ضد التهاب        * شل کننده عضلانی        * ضد تشنج          * سداتیو ( بیهوشی )



مقدار مصرف در تشنج :

* بزرگسالان 10-5 میلی گرم وریدی و تکرار هر 15-10 دقیقه حداکثر دوز 30 میلی گرم و در صورت نیاز هر 2 تا 4 ساعت تکرار می شود .

* کودکان 5 ساله و بزرگتر 1 میلی گرم وریدی و هر 5-2 دقیقه تکرار و حداکثر دوز 10 میلی گرم و در صورت نیاز هر 2 تا 4 ساعت تکرار می شود .

* 30 روزه تا 5 ساله 5/0 – 2/0 میلی گرم و هر 5-2 دقیقه تکرار و حداکثر دوز 5 میلی گرم 



عوارض : 

خواب آلودگی ، خستگی ، سردرد، هیپوتانسیون ، برادیکاردی ، فلبیت ، تهوع ، بی اختیاری ادراری ، سرکوب تنفس 

نکته * دیازپام تزریقی در سالمندان و بیماران COPD با دقت و احتیاط زیاد استفاده شود. زیرا احتمال آپنه وجود دارد . در سایر افراد هنگام تزریق بیمار را از نظر هیپوتانسیون ، ضعف عضلانی ، تاکیکاردی و تضعیف تنفسی کنترل نمائید .





























نیتروپروسایدsodium Nitroprusside



این دارو یک وازودیلاتور غیر نیتراته با اثر مستقیم روی عضله صاف شریان و ورید دارد. شریان های کرونر را متسع نموده، مصرف اکسیژن را کاهش داده و درد سینه پایدار را تسکین می دهد. 

موارد مصرف: کاهش سریع و کوتاه مدت فشار خون در بحران های هیپرتانسیو و برای کنترل فشار خون در خلال بیهوشی 

مقدار مصرف: µg/kg/min  10-5/0 از راه وریدی (متوسط µg/kg/min  3 ) 

عوارض جانبی : افت سریع فشار خون ،تهوع،درد شکمی، تعریق مفرط، سردرد ، سرگیجه،بی قراری، طپش قلب 

یک اثر اختصاصی آن تجمع یون سیانور است. به خصوص در تجویز طولانی مدت و دوزهای بالا باید دقت شود. 



اقدامات پرستاری در تجویز دارو: 

1. داروی رقیق شده با استفاده از دکستروز 5% تهیه و طی مدت 4 ساعت پس از حل شدن مصرف شود.

1. 50 میلی گرم نیتروپروساید داخل وریدی را در 2تا3 سی سی دکستروز 5درصد حل نموده و سپس با 250 یا 500 سی سی دکستروز 5 درصد رقیق نمائید.

1. هیچ داروئی دیگری نباید به انفوزیون سدیم نیتروپروساید افزوده شود. 

1. بلافاصله ظرف محتوی محلول دارو را به وسیله کاغذ آلومینیم یا سایر مواد حاجب در برابر نور بپوشانید. 





































فنی توئین  Phenytoin





به عنوان داروی ضد تشنج و ضد آریتمی به کار می رود. غشا های نورونی را تثبیت و گسترش فعالیت تشنجی را محدود می کند و در اثر ضد آریتمی خودکاری غیر طبیعی بطن را کاهش می دهد. 

موارد مصرف: ضد تشنج ، ضد آریتمی های ناشی از مصرف دیژیتال 

عوارض جانبی: خواب آلودگی ، سر گیجه ، آتاکسی ، بی خوابی ، سردرد ، برادی کاردی، هیپوتانسون، ترس از نور، تهوع و استفراغ .



اقدامات پرستاری در تجویز دارو: 

-جهت پیشگیری از رسوب، از مخلوط کردن آن با سایر داروها یا افزودن به هر محلول انفوزیونی اجتناب کنید. تنها محلول سازگار جهت انفوزیون کلرور سدیم9/0% می باشد. 

- محلول قابل تزریقی که به طور جزئی زرد شده ممکن است بدون خطر مصرف شود. رسوب ممکن است با نگهداری در یخچال ایجاد شود، اما گرم ساختن آهسته تا دمای اتاق، شفافیت دارو را باز می گرداند. محلول غیر شفاف را تجویز نکنید. 

- طی تجویز داخل وریدی فنی توئین ، محل تزریق را به طور مکرر جهت پیشگیری از ارتشاح دارو مشاهده کنید. 

- به منظور به حداقل رساندن تحریک موضعی وریدی، به دنبال هر تزریق داخل وریدی، تزریق نرمال سالین استریل با همان کاتتر در همان مکان انجام می شود. 

- در صورت ظهور راش شبیه سرخک پوستی باید بلافاصله مصرف دارو قطع شود.





























فنوباربیتال Phenobarbital





دارای اثرات  ضدتشنج ، سداتیو وخواب آوری است.با افزایش آستانه تحریک کورتکس حرکتی گسترش فعالیت تشنجی را محدود می کند.

موارد مصرف :

در درمان انواع صرع ، حمله مداوم صرع ، اکلامپسی  وتشنج ناشی از تب کودکان بکار میرود.برخی موارد بعنوان یک آرامبخش در حالات اضطرابی بکار میرود.

مقدار مصرف:

در تشنج:   در بالغین بصورت وریدی یا عضلانی mg 600-200(حداکثر mg/kg 20 )  و

               درکودکان  بصورت وریدی یا عضلانی mg     400-100 (حداکثر mg/kg 20 )



موارد احتیاط:

اختلال عملکرد کبدی ، کلیوی قلبی یا تنفسی بیماران مسن با احتیاط مصرف شود.

تجویز دارو:

در صورتیکه محلول شفاف نبود، آنرا دور بریزید.سرعت تجویز داخل وریدی حداکثر mg 60 در دقیقه است. هنگام تزریق وریدی علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.



هپارین Heparin sodium





از دسته داروهای آنتی کواگولانت است .

موارد مصرف:

* DVT ( ترومبوز وریدی عمیق ) و آمبولی 

* پروفیلاکسی پس از سکته قلبی 

* اعمال جراحی قلب باز 

* DIC ( اختلال انعقاد عروقی منتشر )

* باز نگه داشتن کاتترهای وریدی 

* آنژین صدری 

- تنظیم میزان مصرف بر اساس PTT  و بر اساس شرایط فرد ( سن ، جنس ، ... )

عوارض : درد خفیف ، خونریزی ، افزایش زمان انعقاد ، تحریک پذیری ، هماتوم ، واکنش های حساسیتی 

** آنتی دوت هپارین ، پروتامین سولفات 1% است که هر 1 میلی گرم آن حدود 100 واحد هپارین را خنثی                می کند 

فوروزماید Furosemide





فوروزماید به عنوان دیورتیک شدیدالاثر، دفع سدیم ، کلروپتاسیم را از روی قوس هنله افزایش می دهد.

موارد مصرف : در هیپرتانسیون ناشی از افزایش حجم مایعات ، ادم ریوی و محیطی ، نارسایی حاد کلیه ، سندروم نفروتیک

عوارض جانبی : هیپوتانسیون وضعیتی ، سرگیجه ، دفع شدید آب و الکترولیت ها ، آلکالوزمتابولیک ، تشنگی ، افزایش غلظت اوره ، خون و لیپیدها ، اتوتوکسیته ( وزوز گوش ) ، اختلالات گوارش



اقدامات پرستاری در تجویز دارو :

تزریق داخل وریدی : فوروزماید داخل وریدی ممکن است به وسیله تزریق مستقیم وریدی رقیق نشده با سرعت mg 20 در مدت یک دقیقه تجویز شود . جهت کاهش خطر مسمومیت شنوایی با دوزهای بالا ، سرعت 

mg/min 4 توصیه می شود .

1. محلول های انفوزیون که در آن فوروزماید مخلوط شده است باید ظرف 24 ساعت مصرف شوند . با دکستروز 5% کلرور سدیم 9/0درصد و رینگرلاکتات تزریقی سازگار می باشد .





دکستروز هیپرتونیکDextrose(20% و50%)



محلول های 20 درصد برای تامین کالری کافی با حداقل آب و محلول های 50 درصد در درمان هیپوگلیسمی شدید ناشی از مصرف زیاد انسولین بکار میرود. 



موارد مصرف :

· درمان هیپو گلیمسی شدید 

· از دکستروز هیپرتونیک جهت کاهش فشار CSF و درمان ادم مغزی و مسمومیت حاد با الکل نیز استفاده میکنند. 



مقدار مصرف:

محلول به آرامی و با سرعت mg/min3 انفوزیون میشود.در بالغین 25-10 گرم و در اطفال CC/Kg2 از محلول دکستروز 10 درصد جهت کنترل هیپوگلیسمی حاد و سپس تا نرمال شدن سطح گلوکز mg/kg/min 8-6 انفوزیون می شود.

نکته:

· قبل از تجویز دکستروز ابتدا نمونه خون بیمار را جهت اندازه گیری قند خون بگیرید وبدون اینکه منتظر جواب بمانید تجویز دکستروز را شروع کنید.

· تزریق از وریدهای بزرگ محیطی انجام شود.

· محلول های قندی نباید همزمان با خون از طریق ست مشترک تجویز شود زیراموجب بسته شدن مسیر رگ میشود.

تجویز طولانی مدت یا انفوزیون سریع حجم زیادی از محلول های هیپراسموتیک گاهی اوقات دهیدراتاسیون ناشی از هیپر گلیسمی را بدنبال خواهد داشت



بیکربنات سدیم Sodium Bicarbonate





یک CPR استاندارد قادر است تنها 25 الی 30 درصد برون ده طبیعی قلب را فراهم سازد. و این میزان منجر به ایجاد حداقل گردش خون و حمل اکسیژن به ارگان های بدن می گردد. بنابراین در سطح بافتی ، تجمع CO2 منجر به ایجاد بیکربنات داخلی (بافر تنفس بی هوازی) و کاهش کلیرانس CO2 به دلیل کمبود جریان خون می شود. تداوم آزاد شدن CO2 ناشی از متابولیسم بی هوازی در بافت های ایسکمیک و تبدیل آن به بیکربنات در سطح شریانی، منجر به اسیدمی وریدی و آلکالمی هایپوکاربیک شریانی می گردد. که به این وضعیت پارادوکس شریانی- وریدی می گویند.  

جهت اصلاح وضعیت فوق نیاز به یک بافر مناسب وجود دارد . بیکربنات سدیم رایج ترین بافر مورد استفاده در CPR است. به دنبال تشدید اسیدوز ، قدرت انقباضی عضله میوکارد کاهش یافته، قابلیت احیا کم می شود. مهمترین عارضه کوتاه مدت حاصل از تزریق بیکربنات در طول CPR ، شامل عدم توفیق شوک دفیبریلاسیون جهت احیای قلبی ، و یا تداوم ریتم فیبریلاسیون بطنی است. 

موارد مصرف: 

در اسیدوز بافتی، اسیدوز حاصله از ایست قلبی و CPR و روند های متابولیک ناشی از تهویه ناکافی و اکسیژناسیون کم ،ازاین دارو استفاده می شود. تجویز بیکربنات بستگی به تداوم ایست قلبی و میزان گردش خون حین CPR دارد. 

در ایست قلبی کوتاه مدت ، تهویه کافی و ماساژ مناسب از تجمع  CO2 در طول CPR جلو گیری می کند. احیای گردش خون ، اکسیژن را به ارگان های حیاتی بدن می رساند و توسط محدود کردن تجمع CO2 و لاکتات ، موجب تعادل اسیدمی هایپرکاربیک و متابولیک می گردد. بنابراین در مرحله اول CPR ، تجویز عوامل بافری عموماً ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر ، انجام یک CPR خوب بهترین "بافر درمانی" است. 

در طول CPR ، درمان با بیکربنات فقط بعد از مداخلات ضروری نظیر دفیبریلاسیون، ماساژ قلبی ، اپی نفرین، و اینتوباسیون باید مورد استفاده قرار گیرد. در صورت نیاز به بافر درمانی ، مقدار آن باید سریعاً محاسبه گردد. 

مقدار مصرف :

 دوز اولیه بیکربنات به صورت بلوس وریدی به میزان mEq/kg 1 است. در صورت نیاز به تجویز مجدد این دارو، می توان هر 10 دقیقه نصف دوز محاسبه شده را (mEq/kg 5/0) به بیمار تزریق نمود. در ضمن در اولین فرصت ممکن باید ABG بیمار را مورد بررسی قرار داد. 

ویال بیکربنات آماده تزریق 4/8% بوده، ml 50/mEq  50 دارو دارد.

















کلرور سدیم 

Sodium choride(هایپر سالین5 درصد)



تامین کننده آب و الکترولیت است .محلول هایپرسالین 5 درصد توانائی القاء دیورز را دارد.

موارد مصرف :

· درمان افت سدیم و کلراید خون بدلیل از دست رفتن مایعات و الکترولیتها بدن 

· در هنگام رقیق شدن بیش از حد مایع خارج سلولی بدن ناشی از مصرف بیش از حد آب و یا ادم

· در مواقع کمبود شدید نمک ناشی از تعریق زیاد ،استفراغ ، اسهال و غیره.





مقدار مصرف:

اصلاح سریع هیپوناترمی شدید ممکن است منجر به بروز عوارض جانبی شدید عصبی شود.بهمین دلیل پس از محاسبه کمبود سدیم بیمار، با استفاده از محلول هیپرتونیک 5 درصد نصف مقدار محاسبه شده را طی 8 ساعت تجویز کنید.



نکته:

· سرعت تزریق نباید ازml/hr 100 و یا از  ml/day 400 تجاوز کند.درمان تا زمانی ادامه می یابد که غلظت سدیم سرم به mEq/lit130 برسد.انفوزیون سریع محلول هایپرتونیک ممکن است سبب درد موضعی و تحریک وریدی شود.

· بمنظور کاهش التهاب وریدی ،انفوزیون محلول هایپرتونیک بایستی به آهستگی و از طریق بزرگترین ورید محیطی و سر سوزن باریک صورت گیرد.

· قبل از تزریق دوزهای بیشتر بایستی غلظت سرمی یونهای بی کربنات و کلراید کنترل شود .محلول به آرامی انفوزیون شود تا از بروز ادم ریوی جلوگیری شود.

· تجویز محلول های سدیم کلراید به بیماران سالمند یا بیماران مبتلا به نارسائی قلبی یا کلیوی ، ادم محیطی ، سیروز کبدی با احتیاط انجام شود. 



















ليدوكائين Lidocaine







ليدوكائين به سه صورت موجود مي باشد كه عبارتند از :

ليدوكائين اپي نفرينه : ويال هاي 50 سي سي 1% و 2% 

ليدوكائين با ماده محافظ : ويال هاي 50 سي سي 1% و 2%

ليدوكائين بدون ماده محافظ : آمپول هاي 5 سي سي 2% ( آنتي آر یتمي )

* ليدوكائين : باعث آهسته كردن شيب فاز 4 پتانسيل عمل و افزايش آستانه تحريك پذيري قلب مي گردد و براي درمان آريتمي هاي بطني به كار مي رود .

ليدوكائين معمولاً روي قدرت انقباضي ميوكارد ، فشار خون ، ديس ريتمي هاي دهليزي و هدايت داخل بطني تاثيري ندارد و تنها مي تواند هدايت در گره AV را تسهيل كند .



موارد مصرف : 

ليدوكائين داروي ضد آريتمي براي درمان VT يا VF   و در بيماراني كه در خطر عود مجدد اين آريتمي ها هستند ، نظير مبتلايان به هيپوكالمي ، ايسكمي ميوكارد ، و يا بدكاري شديد بطن چپ ، به صورت انفوزيون تجويز میگردد .



ميزان مصرف : 

دوز بلوس mg/kg 1 و در صورت نياز  به تکراردوز 10 دقيقه بعد از بلوس اول ، mg/kg 5/0 تزريق شود . می توان هر 5-3 دقیقه  تكرارکرد ، اما مقدار نهايي از mg/kg 3 بيشتر نشود. بعد از احياي قلبي با دوز نگهدارنده mg/kg 4-2  به مدت 24 ساعت ادامه يابد . 

موارد احتياط : 

· به منظور تصحيح ديس ريتمي ها ي بطني فقط بايد از ليدوكائين بدون ماده محافظ استفاده نمود . 

· در مواردي نظير MI حاد ، CHF و شوك سيستميك كه گردش خون كبدي را دچار مشكل مي سازند ، به دليل كاهش كليرانس ليدوكائين ، بايد مقدار دوز نگهدارنده را به نصف تقليل داد . همچنين در سالمندان بالاي 70 سال نيز بايد از حداقل دوز نگهدارنده استفاده نمود .

· دوزهاي بالاي ليدوكائين مي تواند موجب تغييرات نورولوژيك گردد . علائم مسموميت نورولوژيك با ليدوكائين شامل خواب آلودگي ، عدم درك زمان و مكان ، كاهش حس شنوايي ، پاراستزي و پرش عضلاني است .بعضي از بيماران ممكن است علائم آژيتاسيون را نشان دهند . علائم بسيار شديد مسموميت با ليدوكائين شامل تشنجات موضعي و عمومي بدن است . درمان شامل قطع دارو ، و در صورت لزوم تجويز علائم ضد تشنج نظير بنزوديازپينها ، باربيتوراتها ، يا فني توئين است . 

· دوزهاي بالاي ليدوكائين ممكن است موجب تضعيف قابل توجه ميوكارد گردد . همچنين بلوك قلبي ، تضعیف اتوماتيسيته SA و اختلال در هدايت گره AV نيز ممكن است رخ دهد .

* جهت انفوزيون وريدي مي توان ليدوكائين را با سرم 5% D/W رقيق نمود .

* فقط ليدوكائين فاقد مواد نگهدارنده و اپي نفرين كه در روي آن جهت مصرف وريدي قيد شده باشد ، جهت تزريق وريدي يا انفوزيون قابل استفاده است . براي تهيه سرم يا تزريق وريدي حتماً از آمپول استفاده شود(از ویال استفاده نشود).

* تزريق سريع و زياد دوز اوليه ممكن است سبب تشنج يا كوما شود .

آمپول هاي ليدوكائين به صورت 1% و 2% موجود مي باشد كه در هر سي سي از ليدوكائين 2 درصد، 20 ميلي گرم و در هر سي سي از ليدوكائين 1 درصد 10، ميلي گرم ماده موثره وجود دارد . با توجه به اين كه در هر سی سی از آمپول لیدوکائین 2 درصد ،20 میلی گرم لیدوکائین وجود دارد، برای تزریق لیدوکائین به صورت دوز بلوس از این فرمول استفاده میشود: 

لیدوکائین 2 درصد:

 لیدوکائین دستور داده شده بر حسب میلی گرم    =  حجم دارو بر حسب سی سی

                                                 20



با توجه به اینکه در هر سی سی از آمپول لیدوکائین 1 درصد 10 میلی گرم لیدوکائین وجود دارد برای تزریق لیدوکائین به صورت دوز بلوس از این فرمول استفاده کرد. 



لیدوکائین 1 درصد:

     لیدوکائین دستور داده شده بر حسب میلی گرم    =   حجم دارو برحسب سی سی



                                                   10

نحوه درست کردن سرم لیدوکائین :

1. میکروست را به سرم دکستروز 5% وصل و هواگیری کنید. 

1. 80 سی سی سرم دکستروز 5% داخل میکروست بریزید. 

3-  4 عدد آمپول لیدوکائین 2 درصد کشیده و داخل میکروست بریزید به طوری که حجم کل به 100 سی سی برسد.  

1. با توجه به اینکه در هر سی سی از لیدوکائین 20 درصد 20 میلی گرم ماده موثره لیدوکائین وجود دارد . پس در 20 سی سی لیدوکائین 400 میلی گرم ماده موثره وجو دارد . پس در هر سی سی از میکروست 4 میلی گرم ماده موثر لیدوکائین وجود دارد . با توجه به اینکه در هر سی سی میکروست 60 قطره می باشد  ، تعداد قطرات دستور داده شده را می توان محاسبه کرد.









اکسیژن Oxygen



بدلیل اهمیت اکسیژن در CPR آن را بعنوان یکی از داروهای CPR می دا نند. 

· در حالت طبیعی ، هوای بازدمی تنها شامل 16 تا 17 درصد اکسیژن دارد.تنفس دهان به دهان می تواند فشار اکسیژن آلوئولی را در حدود 80 میلی مترجیوه حفظ کند.اما این فشارقادر به اکسیژنه کردن کامل خون وریدی نیست. بعلاوه برون ده قلبی پایین ناشی از ماساژخارجی قلب ، ایجاد شنت راست به چپ و نیز گاهی حضور مشکلات ریوی نظیر ادم ریه ، منجر به افت شدید فشاراکسیژن شریانی می گردد.

· بنابراین در طول مدت CPR تا حد امکان باید از بالاترین درصد اکسیژن تجویزی (ایده آل 100 درصد)برای تهویه بیمار استفاده نمود.بدین ترتیب با افزایش غلظت اکسیژن شریانی ، اکسیژناسیون بافتی نیز نیز بهبود می یابد.

· موارد مصرف :

· اکسیژن باید در تمام بیماران مبتلا به درد قفسه سینه حاد، هایپوکسی به هر علت و ایست قلبی ریوی مورد استفاده قرارگیرد.

· مقدارمصرف:

· در بیمار مبتلا به ایست قلبی ریوی ، اکسیژن باید از طریق آمبوبگ متصل به اکسیژن ویا دستگاه ونتیلاتور تجویز گردد.در طول عملیات CPR تا حد امکان باید از اکسیژن 100 درصد استفاده نمود.

· قطع اکسیژن حین CPR می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیر مغزی شود.بنابراین باید از تداوم جریان اکسیژن اطمینان حاصل کرد.
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