


محاسبات دارویی

دوز  موجوددوز دستور داده شده

داروی در دسترسمقدارX= مقدار داروی مورد نظر



داروهای خوراکی/خود آزمایی
 30میلی گرمی دستور داده شده،قرص موجود 60فنو باریتال خوراکی

پرستار چه میزان قرص باید تجویز کند؟. میلی گرم است 

میلی گرمی30= دوز موجود 60=دوز دستور داده شده

X=21



واحد هر 6000است،هپارین به مقدار (Dvt)   عمقی بیماری مبتال به ترمبوز وریدهای  :مثال
ر ده در صورتی که آمپول هپارین به مقدا. ساعت  به صورت داخل وریدی تجویز شده است6

،چند میلی لیتر هپارین باید در (ml10000/1) هزارواحد در هر میلی لیتر وجود داشته باشد، 
ساعت تزریق شود؟6هر 

واحد100000=دوز موجودواحد60000=دوز دستور داده شده

X=0/6عدد  آمپول 1= مقدار داروی در دسترس
واحد10000



محاسبه ی دوزاژ داروهای درصدی
روش اول

وقتی دارویی بصورت درصدی مطرح می شود یعنی

 میلی لیتر محلول،100درxگرم از آن دارو موجود است

 ًمیلی لیتر محلول 100گرم دارو در 2یعنی % 2مثال.

میلی گرم در2000گرم یا X=2میلی گرم 20

میلی لیتر100=حجم مورد نظر میلی لیتر1در



نامیک برای یک بیمار مبتال به تاکیکاردی بطنی با وضعیت همو دی:مثال
.  میلی گرم لیدوکائین به صورت داخل وریدی تجویز شده است60پایدار 

ین در دسترس باشد،چند میلی لیتر لیدو کائ% 2در صورتی که لیدوکائین 
.باید تزریق شود

میلی گرم در 2000گرم یا 2در چند میلی لیترمیلی گرم60

X=3=ML 100



1ه مقدار برای بیمار مبتال به هیپر کالمی،آمپول گلوکونات کلسیم ب: مثال
ml% )10در صورتی که آمپول مورد نظر به صورت .گرم تجویز شده است

بیمار در دسترس  باشد ،چند میلی لیتر گلوکونات کلسیم باید به( 10
تزریق شود؟

گرم در 10ا  گرم  در چند میلی لیتر

X=10Ml=100



روش دوم محاسبه دارو های در صدی 

(  2یا % 1)  هرگاه محلول  بصورت در صد بیان شده باشد %

می توان با اضافه کردن یک صفر به عدد در صد ،مقدار آن را در یک

میلی لیتر بر حسب میلی گرم به دست آورد

میلی گرم یا هر میلی لیتر از10حاوی % 1هر میلی لیتر از محلول :  مثالً 

.میلی گرم  می باشد200حاوی % 20محلول 



مثال

سیم تجویز برای بیمار مبتال به هیپر کالمی ،یک گرم آمپول گلوکونات کل

در دسترس است،چند میلی لیتر % 10آمپول به صورت . شده است 

.گلوکونات کلسیم باید به بیمار تزریق شود

10 % میلی گرم در 100یعنیml1

1 میلی گرم1000= گرم

X= 10  1 میلی لیتر حاوی

میلی گرم دارو در چند  1000

میلی لیتر است

میلی گرم دارو است100



 حاوی چند گرم گلوکز می باشد؟% 10یک لیتر سرم قندی

 حاوی چند گرم قند است؟% 50گلوکز هیپر تونیک

X=1 گرم در 010 0

میلی لیتر100رمیلی لیت1000در 

X=2 550 گرم در

میلی لیتر100میلی لیتر50در یک ویال 



 به یک لیتر سرم % 10برای تبدیل یک لیتر سرم قندی
الزم است؟% 50،چند ویال گلوکز %20قندی 



تنظیم قطرات سرم

میلی لیتر می باشد که به آن 1قطره ست سرم برابر با 15هر :فاکتور قطره

فاکتور ست سرم گویند،ممکن است در   ست های مختلف این عدد  

ی ست سرم متفاوت باشد ،باید به عدد نوشته شده بر روی پوشش پالستیک

.مراجعه شود

.می باشد60:فاکتور میکروسیت 

قیقه برای محاسبه مقدار محلول باید برحسب میلی لیتر و زمان برحسب د

.باشد



اهداف رقیق کردن دارو
د مانن)از بین بردن یا کاهش اثرات تحریکی ناشی از تزریق دارو

تواند که غلظت معمولی دارو می.....( پنی سیلین کریستال و -سایمتدین

.باعث تحریک موضعی ورید و ایجاد فلبیت گردد

لیدوکائین -هپارین)هابرای انفوزیون بعضی از دارو :تنظیم سرعت تزریق

باید دارو با حجم مشخصی از سرم رقیق شود و با .....( دوپامین و –

.توجه به مقدار داروی مورد نیاز سرعت انفوزیون را تنظیم نمائیم

 پیشگیری از بروز شوک سریع(Speed Shock .) شوک سریع واکنش

مانند )احساسیتی وعمومی است که به دنبال تزریق سریع بعضی ازدارو ه

یجاد می شودا....( وانکو مایسین و -سفتریاکسون-آمینوفیلین-فنی توئین



نحوه رقیق کردن دارو ها
 دارو های که بصورت میلی لیتر در ساعت یا لیتر در ساعت تجویز می شوند

دقیقه چند میلی لیتر از محلول انفوزیون 1در این روش ابتدا باید  بدانیم  در 

قطره میکروسیت 60میلی لیتر 1شود،سپس با دانست این مطلب که هر 

.است،می توانید تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه نمائید

ا لذا برای محاسبه مقدار حجم محلول در دقیقه  کافی است حجم سرم حاوی دارو ر

.تقسیم بر زمان برحسب دقیقه نمائیم

ت تقسیم مقدار محلول بر حسب میکروسی=  یا برای محاسبه تعداد قطرات در دقیقه 

بر زمان بر حسب دقیقه



مثال
 میلی لیتر        100گرم سفتازدیم در 2برای بیمار مبتال به پنومونی

تجویز شده( با استفاده از میکروسیت) دقیقه30سرم قندی  در مدت 

است، چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود ؟

100=3/33     قطره200=100×60(         یا   )   میلی لیتر

3030(زمان)

.قطره در دقیقه مشکل می باشد گزینه های زیر پیشنهاد می گردد200چون تنظیم :نکته 

میلی لیتر ترکیب شود50غلظت دارو زیاد شود یعنی همین مقدار دارو در -1

میلی 100بجای دو گرم دارو  چهار گرم دارو در )مقدار دارو در همین حجم دو برابر شود -2

(لیتر حل گردد

دارو با ست های معمولی تزریق گردد ،در این صورت غلظت بدون تغییر مانده ولی  چون-3

.کاهش می یابد50تعداد قطرات به ( برابر قطره میکروست 4) اندازه قطرات بزرگتر می شود



مثال

20میلی لیتر سرم حاوی دیالنتین در عرض 50اگر پرستار بخواهد 

ماید؟دقیقه تجویز کند ،چند قطره میکروسیت در دقیقه باید   تنظیم ن



رم در محاسبه دارو های که به صورت میکرو گرم در دقیقه یا میلی گ
دقیقه تجویز می شوند

دوز دارو×    فاکتور قطره   ×    مقدار محلول  

مقدار دارو در حالل                              =            تعداد قطره در دقیقه 

واحد مقدار دارو در حالل باید متناسب با دوز داروی  تجویز شده باشد، مثالً در مورد     :توجه

یز شده نیترو گلیسیرین که واحد دوز دارو بر حسب میکرو گرم می باشد، واحد دوز داروی تجو

و مقدار در حالل هم بایستی به میکرو گرم تبدیل گردد،همچنین در مورد لیدوکائین و     

.به گردندپروکائین آمید دوز داروی تجویز شده و مقدار دارو در حالل بایستی به میلی گرم محاس



میلی گرم در دقیقه 3برای بیماری انفوزیون پروکائین آمید به مقدار : مثال

100در   ( میلی گرم1000)تجویز شده است،در صورتیکه ا آمپول 

م،تعداد قطره میلی لیتر سرم قندی با استفاده از میکروست رقیق کرده باشی

.در دقیقه را محاسبه نمایید

18  =3 ×60 ×100

1000



(1)روش تجزیه تحلیل

mg1000 دارو  درcc100،محلول وجود داردmg3 آن در چند

ccکه قرار  است عرض یک دقیقه برود ،وجود دارد.

mg3mg1000

X=/3Ml100



(2)روش تجزیه و تحلیل
 میلی لیتر  چند / 3قطره میکروست است،60میلی لیتر برابر با 1هر

.قطره میکروست می باشد

قطره مکروست18x=60قطره   

3/cc11



خود آزمایی
 برای بیماری داروی لیدوکائین با دوزmg/min2   به صورت دوز

لیدوکائین را   mg1000نگهدارنده تجویز شده است، در صورتیکه    

اید سرم،    داخل میکروست   ریخته باشیم،تعداد قطرات بcc100در  

.چند قطره در دقیقه تنظیم گردد



محاسبه لیدوکائین

100×    60×   2=        قطره12
1000



ر محاسبه دارو های که به صورت میکرو گرم به ازای ه
کیلو گرم وزن بیمار در دقیقه تجویز می شوند

مقدار محلول× فاکتور قطره  ×  مقدار دارو  ×  وزن  = تعداد قطره  
مقدار کلی دارو در حالل بر حسب میکرو گرم



تنظیم قطرات دوپامین و دبوتامین

 بیماری باKg70   وزن  مبتال به فشار خون،مقدارkg/min /µ10
.تجویز شده ،تعداد قطرات سرم در دقیقه محاسبه گردد



روش تجزیه تحلیل
ل چون دوز تجویز شده میکرو گرم می باشد ،لذا مقدار دارو در حال

.ضرب نموده تا به  واحد میکروگرم تبدیل گردد1000را در 

 دقیقه چند میلی لیتر حاوی  1ابتدا باید به این نتیجه برسید که  در
ر میلی ودر نهایت با توجه به اینکه  ه.دارو به بیمار انفوزیون  گردد

ت را قطره میکروست می باشد،تعداد قطرات میکروس60لیتر برابر با 
.محاسبه کنید



ادامه محاسبه دوپامین
  میکرو گرم  به ازای هر کیلو گرم وزن 10با توجه به اینکه  دوز دارو

میکرو گرم  دارو باید 700وزن بیمار  kg/70بیمار می باشد برای    

.                          در دقیقه بگیرد

kg/min/  µ700  =10  ×70

X=35/cc100

200000میکرو گرم700میکرو گرم  



ادامه
  میلی لیتر محاول  وجود دارد/ 35میکرو گرم دارو در 700لذا

میلی لیتر چند قطره / 35قطره میکروست است ،60میلی لیتر برابر با 1

. می باشد

قطرهx60=  21قطره

میلی لیتر1لیترمیلی/35



دارو های که بصورت واحد درساعت یامیلی گرم در 
.ساعت تجویز می شوند

ب دارو های چون هپارین و استرپتوکیناز ،داروهای هستند که  بر حس

واحد در ساعت تجویز و آمیون دارون برحسب میلی گرم در ساعت 

تجویز   می شوند

تعداد قطرات در دقیقه = دوز دارو          ×    60×   مقدار محلول  

60× مقدار دارو در حالل   

.مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر با شد

فاکتور قطره برای میکروست= 60

عت  دوز دارو تجویز شده باید بر حسب واحد در ساعت  یا میلی گرم در سا

.باشد

در و یا میلی گرم( مانند هپارین)باید برحسب واحد = مقدار دارو  در حالل

.باشد( مانند آمیون دارون)ساعت



مثال
 برای بیمار مبتال بهDVT  انفوزیون هپارین به مقدارhr/U1000 تجویز شده

%5میلی لیتر دکستروز 100واحد هپارین را در 10000در صورتی که . است

چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود؟.رقیق کرده باشیم 

قطره در دقیقه=  1000×  100= 10

10000

(1)روش تجزیه و تحلیل

1000رقیق  کردیم ، محاسبه کنیم cc100واحد را در10000با توجه به اینکه 

.واحد در چند میلی لیتر وجود دارد

واحد  در 10000واحد  1000

cc10X =cc100



(2)ادامه روش تجزیه وتحلیل

10  =xCc10   قطره میکروست600یا

دقیقه60ساعت یا 1دقیقه  چند قطره برود1در 



مثال

 ساعت 6میلی گرم در طی 360برای بیمار داروی آمیون دارون با دوز

mg/min1 )1 )میلی گرم 360در صورتی که مقدار . تجویز شده است

رات میلی لیتر سرم قندی  مخلوط کرده باشیم ،تعداد قط100دارو را در 

.در دقیقه  با میکروست را محاسبه نمائید

اشد،لذا طبق فرمول باید مقدار دارو تجویزی بر حسب  میلی گرم در ساعت ب

ساعت تبدیل می کنیم1میلی گرم در 60ساعت به 6میلی گرم در 360



ادامه
تقسیم بر مقدار( مقدار محلول×  دوز دارو در یک ساعت ) روش فرمول

کل دارو در حالل

قطره در دقیقه17=  100×  60

360



تجزیه وتحلیل آمیون دارون
360 مخلوط کردیم ،گام اول   100در (ساعت 6در ) میلی گرم دارو

رد  محاسبه کنیم   در یک ساعت چند میلی گرم دارو باید بیمار بگی:

.میلی گرم است60،جواب 

میلی گرم دارو در چند میلی لیتر محلول وجود دارد60:گام دوم.

میلی گرم در 360ترمیلی گرم در چند میلی لی60

X =  17میلی لیتر100لیترمیلی



ادامه تجزیه تحلیل آمیون دارون
17د قطره میلی لیتر در یک ساعت باید انفوزیون شود در بک دقیقه چن

میکروست برود

حجم 17x=60   ×17قطره

دقیقه60ساعت یا 1دقیقه چند قطره برود1




