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منظور پيشگيري از عوارض ه ب. باشد  مي دهند، مراقبت دارويي ميانجاميكي از مراقبتهايي كه پرستاران براي بيماران خود 

بايست محاسبه كرده و به بيمار  دستور داده شده را ميدارويي، پرستاران ضمن دادن دارو از راههاي مجاز ، مقدار داروي

:يل زير محاسبات كلينيكي داروها از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد داله بدين منظور و ب. بدهند خود

اجازه تجويز و استفاده داروها توسط پرستار در موقعيت هاي بحراني 

)يون بولوس ، انفوز( تنوع نوع روش استفاده از داروها 

)دوپامين ( اثر گذاري بعضي از داروها با دوزهاي خيلي كم 

)آتروپين ، بريتليوم( اختالف زياد بين دوز درماني در بين داروها 

)، ليدوكائين دايزوپرترنول، نيپراي(  درماني داروهاياختالف كم بين حداقل و حداكثر دوزها

)دوپامين ( ر دوز دارو ثير داروها با كمترين تغيير دأتغيير در مكانيسم ت

) ، نيپرايد نيتروگليسيرين (ها و ويالهاي موجود زياد مابين دوز دارو و مقدار دارو در آمپولاختالف

بات رايج داروهااسمح

محاسبه و تنظيم تعداد قطرات ميكروست حاوي دارو

  مقدار حجم سرم××××مقدار داروي دستور داده شده××××60

 تعدادقطرات=-------------------------------------------------------

مقدار كل داروي موجود

10101010اگر : مثال  µµµµgggg/ / / / kg kg kg kg / / / / minminminmin 200200200200 كيلوگرمي تجويز شده باشد ، با توجه به اينكه يك آمپول 60 دوپامين براي بيمار mg mg mg mg

 سي سي ميكرو ست حل شود ، تعداد قطرات چند است ؟ 100دوپامين در 

60 )  kgkgkgkg60××××10( ××××100

 تعداد قطرات=---------------------------------=18

200000=1000mg mg mg mg ××××200



 

با اين فرمول شـما در عـرض چنـد ثانيـه       . كنيم  آشنا مي  فرمول جديد   يك حال بدون توجه به فرمول هاي روتين شما را با         

 بـه  اين فرمول. ن خود سريع تعداد قطرات ميكروست حاوي دارو را حساب كنيد      مي توانيد بدون محاسبات فراوان و در ذه       

:قرار زير است 

 در آن حاوي همان مقـدار داروسـت كـه        از   قطره 6شود سي سي ميكروست ريخته      100رهر ميزاني د  ادارويي ب هر هرگاه

واحدكوچكتر با يك ايدريختهميكروست 

:يعني اگر شما 

TNG TNG TNG TNG 5555mgmgmgmg قطره آن 6سي ميكروست حل كرديد ،  سي 100 در TNG TNG TNG TNG 5555µµµµg g g g  دارد.

200200200200 mg    mg    mg    mg   قطره آن6 سي سي ميكروست حل كرديد، 100وپامين در  د µµµµgggg200 ميكروگرم دوپامين دارد .

50505050 mg mg mg mg قطره آن6 سي سي ميكروست حل كرديد ، 100 نيپرايد در µµµµgggg50 ميكروگرم نيپرايد دارد .

 گرممحاسبه و تبديل درصدهاي دارويي به

نوشـته شـده   (%) مقدار داروي موجود در ظروف آنها به صورت درصد          ( با توجه به اينكه تعداد زيادي از داروها و سرمها           

پرستار براي رساندن مقدار داروي دستور داده شده بايد بتوانـد آن مقـدار را      ) كلسيم، ليدوكائين، گلوكز هيپرتونيك     ( است  

.محاسبه و از ظرف فوق برداشت كند 

سي گرم در سي=% درصد 

 % 1محلول ليدو كائين : مثال 

گرم   1=1000ميلي گرم سي سي100

XXXXي سي س1

1000

MgMgMgMg10=--------------=XXXX

100

يـك   هر گاه خواستيد مقدار.جلب مي كنيم  فرمول آسان ديگر كيحال بدون توجه به تناسب رياضي فوق توجه شما را به        

و ( % )  عالمـت درصـد       فقط بـا حـذف     ، تنها نوشته شده است را محاسبه كنيد      كه بر حسب درصد     را  دارويي  از سي سي 

 آن دارو حاوي اين عدد بدست آمده  از يك سي سي   يعني  ، آيد اين مقدار بدست مي    صفر جلوي عدد آن دارو    گذاشتن رقم 

.باشدبه واحد ميلي گرم مي

: مثال 

. ميلي گرم دارو دارد 10يك سي سي آن : يعني % 1

. ميلي گرم دارو دارد 20يك سي سي آن : يعني % 2

. ميلي گرم دارو دارد 200يك سي سي آن : يعني  % 20

. ميلي گرم دارو دارد 500يك سي سي آن : يعني  % 50

. گرم قند دارد25%  50پس هر ويال از گلوگز هيپرتونيك 



 

تبديل اكي واالن به گرم

واالن =  يك اكي ( گرم ) جرم ملكولي

ظرفيت

: ح شايع مورد استفاده عبارتند از الظرفيت ام

2=ات منيزيم لف ، سو1=سديمرور ل  ، ك1=كلرور پتاسيم 

: مثال 

 دارد ؟KCLKCLKCLKCLمي باشد يك سي سي آن چند ميلي اكي واالن  % 15 موجود KCLKCLKCLKCLبا توجه به اينكه 

mg mg mg mg 74500=5/74 يك اكي واالن =39 + 5/35= گرم LLLLKCKCKCKC

1

 خواهد بود ، پس يـك ميلـي اكـي واالن            mgmgmgmg74500=MeqMeqMeqMeq1000 يك اكي واالن است ، و        =meqmeqmeqmeq1000و چون   

KCL KCL KCL KCL =mgmgmgmg5 /74 خواهد بود .

KCLKCLKCLKCLواالن   ميلي اكـي     2 دارد پس هر يك سي سي آن حاوي          KCLKCLKCLKCL ميلي گرم    150يعني يك سي سي آن       % 15از طرفي   

.مي باشد 

 سرنگ پمپ باانفوزيون

:كنيم با توجه به شيوع استفاده از اين دستگاه توجه شما را به رابطه زير جلب مي

 قبلـي  كافي است بر طبق فرمول سي سي حل كنيد    100 همان مقدار دارو را در سرنگ        ي ميكروست ش بر اساس رو   چنانچهاگر

. همان مقدار سي سي در ساعت خواهد بود بدست آمده تعداد قطره در دقيقهيد و سپستعداد قطره ميكروست را محاسبه كن

 درTNGTNGTNGTNG ميلـي گـرم   5 دارد اگـر هماننـد روش ميكروسـتي شـما     TNGTNGTNGTNG سـرم  10101010µµµµg g g g ////minminminminبيمـاري دسـتور   :  مثال 

ي سي در ساعت در روش  س12شود پس همان  قطره در دقيقه مي12 سي سي سرنگ بريزيد چون در روش ميكروستي  100

 مقـدار مـي كنيـد   اسـتفاده   به همراه سرنگ پمپ     سي سي  50 سرنگ   چون شما در اغلب موارد از      فقط   .بودسرنگي خواهد   

 .  خواهد بود قطره در دقيقه با ميكروست بر اساس شدهسي سي در ساعت نصف مقدار محاسبه

انفوزين هپارين

كروست حل كرديد تعداد قطرات تنظيمي همان ي سي سي م100 واحد هپارين در 10000هر گاه براي انفوزين هپارين فقط 

. مقدار دستور داده شده پزشك در ساعت است فقط با حذف دو رقم سمت راست آن 

 قطره در دقيقه5 تعداد آن واحد در ساعت است500اگر دستور :مثال 

دقيقه  در 10تعداد آن واحد در ساعت است 1000اگر دستور 

قه قطره در دقي15 تعداد آن واحد در ساعت است1500اگر دستور 

KKKKCLCLCLCLOOOONaNaNaNaSSSSMgMgMgMg
395/3516233224


