
 

  
  
 
 

 

  
  آموزش پرستاري

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان      

  ناسازگاري هاي دارویی
  داروهاي ناسازگار  عنوان دارو

آمینوفیلین، دیلتیازیم، فنی توئین، سیتارابین، دوبوتامین، فنوباربیتال، تیوپنتال، پنتاپرازول، دوپامین، نوراپینفرین،   انسولین
  رانیتیدین

سیپروفلوکساسین، دیازپام، دوکسی سیکلین، فنی توئین، بلئومایسین، افدرین، فنوباربیتال، پرومتازین، دوکساپرام،   هیدروکورتیزون
  پنتاپرازول، میدازوالم

  ، سفتریاکسون، تیوپنتال، وارفارین%5فورزماید، سدیم بیکربنات   البتالول
  تیوپنتال، سفازولین، پنتاپرازول، فنی توئین  لیدوکائین
  ، اینترالیپید،  دوبوتامین، پنتاپرازول، آمیودارون، سفه پیمسدیم بیکربناتآمفوتریسین،   منیزیوم
  ، دگزامتازون،  پنتاپرازول، آمیودارون، سفه پیم اندانسترون  لورازپام
  پنتاپرازول،  سفه پیم ، ایمی پنم، هپارین،  تیوپنتال،  سدیم بیکربنات، فنی توئین، مرفین، فورزماید، آمینوفیلین  مپریدین

  ، بلئومایسین، جم سیتابین، ایداروبیسین، میدازوالم، پروپوفول، هپارین، رانیتیدیندروپریدول  متوتروکسایت
، دوکساپرام،   G،  پنی سیلین فیل گراستیم، اندانسترون،  دیلتیازیمگلوکونات کلسیم، سیپروفلوکساسین،   متیل پردنیزولون

  متیل دوپا، اتوپوساید، فیل گراستیم،  پروپوفول پنتاپرازول،
  سدیم بیکربنات،  G، کلرامفنیکل، اریترومایسین، پنی سیلین گلوکونات کلسیمآمپی سیلین،   متوکلوپرامید
  ،  پنتاپرازولفیل گراستیمدوپامین،   مترونیدازول
پنتاپرازول، آلبومین،  سفه پیم، سفتازیدیم، دگزامتازون، ، هپارین، رانیتیدین،  %5رانی تیدین،  سدیم بیکربنات   میدازوالم

  فورزماید، هیدروکورتیزون، ایمی پنم، متوتروکسایت،  پنتاپرازول،  تیوپنتال
  ، پروکائین آمید، ایمی پنمفورزماید  میلرینون
  ،  تیوپنتال، پنتاپرازولمپریدین، فنی توئین، آمینوفیلین، فلوئوراسیل،  هپارین، فنوباربیتال،  سدیم بیکربنات  مرفین

  ، مروپنم،  پنتاپرازول%10، آمینواسیددیازپام، آمینوفیلینآمیکاسین،   مولتی ویتامین
  ، هیدراالزین،  پنتاپرازولفنی توئین  نیتروگلیسیرین
  هالوپریدول  نیتروپروساید
  فنوباربیتال، تیوپنتال، پنتاپرازول، آمینوفیلین، خون کامل، کلرفنیرامین،  سدیم بیکربنات، فنی توئین  نور اپی نفرین

  ، دکستران،  آمینوفیلین، کلرپرومازین، دوپامین،  تیوپنتالمتوکلوپرامید، آمفوتریسین پتاسیم Gپنی سیلین 
، لورازپام، متیل فورزمایدسولبکتام،  آمپی سیلین، آمپی سیلین، آمفوتریسینآمیکاسین،  اندانسترون

  ،آسیکلویر، آمینوفیلین، سفه پیم، فورزماید،گان سیکلویربیکربناتسدیم پردنیزولون،پیپراسیلین،
  



 

  
  
 
 

 

  
  آموزش پرستاري

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان      

  داروهاي ناسازگار  عنوان دارو
، دوبوتامین، اناالپریل، هپارین، هیدروکورتیزون، انسولین،  دیلتیازیم،  سیپروفلوکساسینآمیکاسین، بریتلیوم،  فنی توئین

،  اینترالیپید،  %5لیدوکائین، مپریدین، مرفین، نیتروگلیسیرین، نور اپی نفرین، پتاسیم، متادون، دکستروز
، ویتامین Cاسترپتومایسین،  پنتاپرازول، سوفنتانیل،  سفه پیم، سفتازیدیم، پتاسیم، پروپوفول، ویتامین

BComplex  
، نالبوفین، هالوپریدول،  فیل گراستیم،  دروپریدولآمفوتریسین، سیس پالتین، دوبوتامین، دوکسی سیکلین،  پیپراسیلین

، استرپتوکیناز، وانکومایسین، پنتاپرازول، آسیکلویر، آمیودارون، دونوروبیسین، گان سیکلویر، جم اندانسترون
  سیتابین، پرومتازین

  دوبوتامین فسفات
  دیازپام ، فنی توئین، Bآمفوتریسین پتاسیم کلراید
  ،  میلرینون%5اسمولول،  دکستروز پروکائین آمید
، آتراکوریوم، سفتازیدیم، فیتونادیون،  پنتاپرازول، انسولین hetastarch، میدازوالم،  دیازپام، آمفوتریسین  رانی تیدین

 رگوالر
  جنتامایسین  تیکارسیلین
  ،  سفه پیم، کلیندامایسین،  پنتاپرازول، پروپوفولhetastarchهپارین،   توپرامایسین

، اپی نفرین، نوراپی نفرین، ایزوپره ترنول، البتالول، منیزیوم، مپریدین، دیلتیازیم، سیس پالتین، سیپروفلوکساسین  سدیم بیکربنات
امین، دوپامین، ایمی پنم، ، دوبوتC، رینگرالکتات، آمپی سیلین،  ویتامینondansetron، متوکلوپرامید

  BComplexمروپنم، مورفین، پنتازوسین، استرپتومایسین، سوکسینیل کولین، ویتامین 
، متیل پردنیزولون، مولتی ویتامین، hetastarch، کلرامفنیکل، دگزامتازون، هپارین، ترونام، آزآمپی سیلین  وانکومایسین

  پیپراسیلین، فنوباربیتال، آلبومین
  ،  آلبومین، هیدراالزین،  پنتاپرازول،  پروپوفول، سدیم بیکربناتآمپی سیلین ،آمفوتریسین، آمینوفیلین  وراپامیل

  ، دوپامین، دوبوتامین، اندانسترون،  پنتاپرازول، ترامادول،  سفه پیم، جم سیتابین، پیپراسیلین، وینورلبیندیلتیازیم  آسیکلوویر
، سفتازیدیم،  هپارین،   تیوپنتال، پنتاپرازول، فنی توئین، نالبوفینکورتیزون، ، هیدروhetastarch، آمفوتریسین  آمیکاسین

  پروپوفول
  آمینوفیلین، هپارین، دیگوکسین،  سدیم بیکربنات  آمیودارون
آتراکوریوم، اندانسترون، وراپامیل،  آمیودارون، سیپروفلوکساسین ، دیلتیازیم ، انسولین، مپریدین، مولتی ویتامین ، آمینوفیلین

پتاسیم ، هیدراالزین، اپینفرین، دوبوتامین،  G،  پنی سیلین Cبلئومایسین،  سفه پیم، پرومتازین،  ویتامین
  کلیندامایسین، سفتازیدیم، سفتریاکسون، کلرپرومازین

 



 

  
  
 
 

 

  
  آموزش پرستاري

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان      

  داروهاي ناسازگار  عنوان دارو
، Gاندانسترون ، پنی سیلین   ، فلوکونازول، منیزیوم، فیل گراستیمآمیکاسین، سایمتیدین، دوپامین، اناالپریل،   آمفوتریسین

پیپراسیلین، پتاسیم، رانی تیدین، وراپامیل، آمینواسید، دکستروزسالین، اینترالیپید، رینگر، نرمال سالین، کلسیم 
  گلوکونات، سیپروفلوکساسین، دوپامین

،  اندانسترون ، وراپامیل، آمینواسید، دکستروزسالین، متوکلوپرامیددیلتیازیم، دوپامین، فلوکونازول، جنتامایسین،   آمپی سیلین
  رینگر،  سدیم بیکربنات

  ،  گان سیکلویرBوانکومایسین، مترونیدازول، آمفوتریسین  آزترونام
  فنی توئین  بریتلیوم
  دوبوتامین، متیل دوپا، میدازوالم بومتانید

  ، دوبوتامین، متیل پردنیزولون،  پنتاپرازولB،  اینترالیپید،  آمفوتریسینوکلوپرامیدمتفلوکونازول، متیل پردنیزولون،   گلوکونات کلسیم
  سایمتیدین، آمیکاسین، آتراکوریوم، بلئومایسین، کلیندامایسین،  رانیتیدین، لیدوکائین،  پنتاپرازول  سفازولین

سدیم آمینوفیلین، کلیندامایسین، دگزامتازون، فورزماید، هپارین ، هیدروکورتیزون، متیل پردنیزولون، فنی توئین،   سیپروفلوکساسین
  )سولباکتام/آمپی سیلین(، پروپوفول،  سفه پیم، پیپراسیلین، سفتازیدیم، آمپی سول B،  آمفوتریسینبیکربنات

  فلوئوراسیل، اتوپوزاید، مسنا، تیوتپا، آمی فوستین، سفه پیم، %5پیپراسیلین،  سدیم بیکربنات   سیس پالتین
  سیپروفلوکساسین، وانکومایسین، دونوروبوسین، دوکساپرام،  پنتاپرازول، متیل دوپا، میدازوالم  دگزامتازون

، پتاسیم، رانی تیدین،  نالبوفیندیلتیازیم، فلوکونازول، فورزماید، هپارین ، هیدروکورتیزون، مولتی ویتامین،   دیازپام
،  رینگر، بلئومایسین، دوکساپرام،  پنتاپرازول، سوفنتانیل، آتراکوریوم،  سفه پیم، متیل دوپا، مروپنم، %5دکستروز

  ،C، ویتامینBComplexپانکرونیوم، پتاسیم کلراید،  پروپوفول،  ویتامین 
  میودارون، پروپوفولفلوکونازول، دوبوتامین، دوکساپرام،  پنتاپرازول،  آ  دیگوکسین
  آسیکلوویر، آمینوفیلین ، آمپی سیلین، آمپی سیلین سولبکتام ، دیازپام،  فورزماید،  فنی توئین، ریفامپین،  تیوپنتال  دیلتیازیم
، فورزماید، فنی توئین، پیپراسیلین، فسفات،  آمینوفیلین، کلسیم گلوکونات، دیازپام، bumetanideآسیکلوویر،   دوبوتامین

  کسین، انسولین رگوالر، منیزیوم سولفات،  سدیم بیکربنات، تیوپنتال، پنتاپرازولدیگو
پتاسیم، تیوپنتال، G،  پنی سیلین %5آسیکلوویر، آمفوتریسین، آمپی سیلین، مترونیدازول،  سدیم بیکربنات   دوپامین

  پنتاپرازول،  انسولین رگوالر
  پیپراسیلینفورزماید، هپارین، متوتروکسایت،   دروپریدول
  آمفوتریسین، فنی توئین  اناالپریل
  سدیم بیکربنات، آمینوفیلین،  تیوپنتال، پنتاپرازول، آمپی سیلین  اپی نفرین

  فلوکونازول، فورزماید، هپارین، متوکلوپرامید  اریترومایسین
  پروکائین آمید،  پنتاپرازول،  فورزماید  اسمولول
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  داروهاي ناسازگار  عنوان دارو
آمفوتریسین، سفوتاکسیم، سفتی زوکسیم، سفتریاکسون، پیپراسیلین، مترونیدازول، متیل پردنیزولون،   گراستیمفیل 

  سفوروکسیم، کلیندامایسین، فورزماید، هپارین، مانیتول،  سفه پیم، فلوئوراسیل، تیوتپا
سفتریاکسون، سفوروکسیم، کلرامفنیکل، آمفوتریسین، آمپی سیلین، گلوکونات کلسیم، سفوتاکسیم، سفتازیدیم،  فلوکونازول

  دیازپام، دیگوکسین، اریترومایسین، فورزماید، هالوپریدول
، فلوکونازول، فیل گراستیم، اریترومایسین، دروپریدولسیپروفلوکساسین، دیازپام، دیلتیازیم، دوبوتامین،  فورزماید

میلرینون،  اندانسترون ، بوپرنورفین، کلروپرومازین، جنتامایسین، ایزوپره ترنول، البتالول، مپریدین، متوکلوپرامید، 
  میدازوالم، پتدین، پرومتازین،  پنتاپرازول، فنیل افرین، هیدراالزین، متیل دوپا، وین بالستین، وین کریستین

سفتازیدیم، ، سفازولین، B، اینترالیپید،  آمفوتریسینhetastarchآمپی سیلین، فورزماید، هپارین،  تیکارسیلین،  جنتامایسین
  کلوگزاسیلین،  پنتاپرازول

، جنتامایسین، فیل گراستیم، اریترومایسین، دروپریدولآمیکاسین، آمیودارون، سیپروفلوکساسین، دیازپام،   هپارین
هالوپریدول، فنی توئین، توبرامایسین، وانکومایسین، آتراکوریوم، سیتارابین، پتدین، مورفین، پرومتازین، 

  میدازوالم،  پنتاپرازول، ترامادولاسترپتومایسین، 


