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 عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن 

 عالمت اختصاری معادل انگلیسی معادل فارسی

 Hour H(hr) ساعت

 Minute min دقیقه

 Ante Meridiem AM ظهر 21شب تا  21از 

 Post Meridiem PM شب 21ظهر تا  21از 

 Mid Day MD ظهر 21

 Mid Night MN شب 21

 Quaque q هر يك-هر

 quaque hora q.h هر ساعت

 quaque 2 hora q.2h ساعت 1هر 

 quaque die Qd هر روز

 Bis in die BD,BID روزي دو بار

 Ter die sumendum TDS روزي سه بار

 Quarter in die QID روزي چهار بار

 Hora somni HS موقع خواب

 Ante cibum a.c قبل از غذا

 Post cibum p.c بعد از غذا

 Pro re nata PRN در صورت لزوم

 At once Stat فورا-بالفاصله

 

 عالمت های اختصاری مربوط به روش تجويز 

 عالمت اختصاری معادل انگلیسی معادل فارسی

 Gastrostomy tube GT لوله گاسترستومي

 Nasogastric  Tube NG لوله بیني معده اي

 Nasojejunal Tube NJ لوله بیني دوازدهه

 Per Oral PO از راه دهان

 Intraveneous IV از راه داخل وريدي

 Intramuscular IM از راه داخل عضالني

 Subcutaneous SC,SQ از راه زير جلدي
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 عالمت اختصاری معادل انگلیسی معادل فارسی

 Intradermal Id از راه داخل جلدي

 Per rectal PR از راه ركتوم

 Sublingual SL زير زباني

 Oculus dexter Od چشم راست

 Oculus sinister Os چشم چپ

 Oculus uterque Ou هر دو چشم

 

  اختصاری مربوط به واحدهای اندازه گيری عالمت های 

 

 

 عالمت اختصاری معادل انگلیسی معادل فارسی

 Drop Gtt قطره

 milliliter Ml میلي لیتر

 Cublic centimeter Cc سانتي متر مكعب

 Deciliter Dl دسي لیتر

 Litre L لیتر

 Ounce Oz اونس

 Tea spoon Tsp ( 5ccقاشق چايخوري)

 Table spoon Tbsp ( 25ccقاشق غذاخوري) 

 Kilogram(weight) Kg كیلو گرم

 Gram Gr گرم

 Milligram Mg میلي گرم

 Microgram gµ میكرو گرم

 Microgram Mcg میكرو گرم

 Pound Lb پوند

 Weight Wt وزن

 Meq  میلي اكي واالن
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 عالمت های اختصاری مربوط به اشكال دارويي 
 عالمت اختصاري معادل انگلیسي معادل فارسي

 Tablet Tab قرص

 Capsule Cap كپسول

 Ampoule Amp آمپول

 Drop Drop قطره

 Ointment Oint پماد

 Lotion Lot لوسیون

 Suppository Supp شیاف

 Syrup Syr ربتش

 Suspension Susp سوسپانسیون

 Elixir El,elix الگزير

 Long action LA طوالني اثر

 

 ساير عالمت های اختصاری رايج 

 عالمت اختصاری معادل انگلیسی معادل فارسی

 Repeat please order RPO تكرار دستورات قبلي

 Discontinue D.C قطع

 Non per oral NPO ناشتا
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در برخی موارد بر حسب دستور دارویی، داروی مورد نیاز آماده نمی باشد و پرستار باید مقدار دارو را محاسبه و اندازه گیری 

 نماید. یکی از این روش های محاسبه استفاده از تناسب برای تنظیم مقدار دارو است.

 دوز دارو و مقدار دارو يكسان باشد. واحدهاي اندازه گیري به كار رفته برايدر محاسبات دارويي بايد 

 

 محاسبه مقدار دوزاژ داروهای خوراكي 
 دوز موجود دوز دستور داده شده

 مقدار داروي در دسترس x  =مقدار داروي مورد نظر

 

سازنده دوز موجود :  شركت های  ست.مقدار دارو بر حسب واحدهای مختلف توسط  مقدار وزن یا حجم داروی در دسترس ا
 میلی گرم در لیتر 5میلی گرم یا  22 "داروخانه ها  تعیین شده  و بر روی برچسب دارو نوشته می شود.مثال دارو یا

عبارت است واحد اصلی یا مقدار دارویی كه محتوای مقدار در دسترس است.برای داروهای جامد مقدار داروی در دسترس : 

دستتترس می تواند میلی لیتر یا لیتر باشتتد كه به آر  آن میزان در دستتترس می تواند یك كوستتول باشتتد.میزان مای  در 

 بستگی دارد.
 252میلی گرم خوراكی دستور داده شده است. داروی مای  آماده شده آموكسی سیلین شامل  525مثال: آموكسی سیلین 

 میلی لیتر می باشد.پرستار باید جه مقدار دارو تجویز نماید؟ 5میلی گرم در 

 
 

 

 

 محاسبه مقدار دوزاژ داروهای تزريقي 
 دوز موجود دوز دستور داده شده

 مقدار داروي در دسترس x  =مقدار داروي مورد نظر

 

اخل ستتاعت به صتتورت د 5واحد هر  5222( هوارین به مقدار DVTمثال: برای یك بیمار مبتال به ترومبوز وریدهای عمقی )
ته  حد در هر میلی لیتر وجود داشتتت قدار ده هزار وا به م وارین  كه آموول ه یدی تجویز شتتتده استتتت.در صتتتورتی  ور

  ساعت تزریق شود؟ 5( چند میلی لیتر باید هر 1ml12222/باشد)

 

 میلي گرم 26666 0666

6.0=  x 2 

 لي گرممی 156 میلي گرم 015

 میلي لیتر x 5  =میلي لیتر 21.5
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 محاسبه مقدار دوزاژ داروهای درصدی 

 این قبیل "لیدوكائین، كلستتیم، منیزیم و...( به صتتورت درصتتد بیان می شتتود.معموا بعضتتی از فراورده های دارویی ) مانند

داروها در بخش مراقبت های ویژه مورد استتتفاده قرار می گیرند. برای محاستتبه مقدار داروی مورد نیاز از محلولتای تزریقی 

 می توان به دو صورت عمل نمود.

 

صد برای یك دارو مط شد كه در روش اول: وقتی عنوان در ضوع می با شود، بیانگر این مو  xمیلی لیتر محلول، 122رح می 

 میلی لیتر محلول. 122گرم دارو در  2یعنی  %2گرم از آن دارو موجود می باشد.بعنوان مثال 

گرم لیدوكائین موجود می باشتد. در صتورتی  2میلی لیتر آن  122بدین معنی استت كه در هر  %2مثال: محلول لیدوكائین 

 :بخواهیم محاسبه كنیم كه در هر میلی لیتر چند میلی گرم لیدوكائین وجود دارد، از تناسب زیر استفاده می كنیمكه 

 

22=  x 2222 میلی گرم 

 میلی لیتر  122 1

 

میلی لیتر برحسب  1باشد می توان با اضافه كردن یك صفر به عدد درصد مقدار آن را در  %2یا  %1روش دوم: هرگاه محلول 

 %2میلی گرم ، هر میلی لیتر از محلول  12حاوی  %1هر میلی لیتر)ستتی ستتی( از محلول  "یلی گرم به دستتت آورد. مثالم

 میلی گرم دارو می باشد. 222حاوی  %22میلی گرم و هر میلی لیتر از محلول  22حاوی 

 

1ml  22  %2از محلول mg  (2)اضافه كردن یك صفر به عدد 

 

میلی گرم لیدوكائین به صتتتورت داخل  52بتال به تاكیکاردی بطنی با وضتتتعیت همودینامیك پایدار مثال: برای یك بیمار م

باشد، چند میلی لیتر لیدوكائین باید  %2وریدی تجویز شده است.در صورتی كه لیدوكائین در دسترس به صورت لیدوكائین 

 به بیمار تزریق شود؟

 

3=  x 1 میلی لیتر 

 میلی گرم 22 52

 

رای تعیین مقدار داروی مورد نیاز در محلول هایی كه به صورت درصد می باشند، حجم و شکل دارو )آموول یا ویال( نکته: ب

( را می توان از آموول های %2میلی گرم از محلول  52میلی لیتر لیدوكائین)معادل  3متم نمی باشتتد. در مثال لیدوكائین ، 

  %2میلی لیتری كه حاوی لیدوكائین  52ری موجود می باشتتتد( یا ویال های میلی لیت 5)كه با مقدار  %1یا  %2لیدوكائین 

 می باشد، تتیه نمود.
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 محاسبه تنظيم قطرات سرم 
 تحلیل انجام می گردد. –محاسبات  به دو شیوه روش فرمول و تجزیه 

 روش فرمول
ساعت و یا  صورت لیتر در  ست كه به  سرم ها و محلول های انفوزیونی ا ساعت تجویز می این روش مختص  میلی لیتر در 

 شوند.

                                      15 ×مقدار محلول 

تعداد قطرات در دقیقه  =  

52 ×زمان انفوزیون                                                                                         

 د..مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باش1

 می باشد. 15. فاكتور قطره در ست سرم برابر با 2

 . مدت زمانی )برحسب ساعت( كه سرم باید انفوزیون شود.3

 ضرب می شود. 52. زمان كل باید بر حسب دقیقه باشد بنابراین زمان كل انفوزیون )ساعت( در 4
 

ن نمائید، تعداد قطرات را در دقیقه محاسبه ساعت انفوزیو 5میلی لیتر سرم را در مدت  1222مثال: در صورتی كه بخواهید 

 كنید؟

                                          15 ×1222  

تعداد قطرات در دقیقه =  52     =  

                                                                     5×52  

 روش تجزيه و تحلیل
 ml 1از سرم به بیمار انفوزیون شود و در نتایت با دانستن این مطلب كه هر  mlیقه چند دق  1باید به این نتیجه برسید در 

 قطره ست سرم می باشد می توانید تعداد قطرات سرم را محاسبه كنید. 15برابر با 
 دقیقه به بیمار انفوزیون شود ؟  1: چند میلی لیتر از محلول سرم باید در  1مرحله 

 

3333=  x 1222 

1 352 

 3333ستتاعت انفوزیون نماییم، باید در هر دقیقه مقدار  5میلی لیتر ستترم را در مدت  1222بنابراین چنانچه بخواهیم مقدار 
 میلی لیتر سرم را تزریق كنیم.

 : تعداد قطرات در دقیقه را مشخص كنید.2مرحله 

ستفاده از تناسب زیر می توان تعیین قطره می باشد،  15با توجه به اینکه در ست های معمولی هر یك میلی لیتر حاوی  با ا

 میلی لیتر از چند قطره تشکیل شده است. 3333نمود كه 

52~  x 15 

3333 1 
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 محاسبه تعداد قطرات ميكروست 
شوند. هد  از رقیق كردن  سرم( رقیق  سط محلولتای وریدی ) ستی قبل از تزریق تو سیاری از داروهای داخل وریدی بای ب

 ز:داروها عبارت است ا

 از بین بردن یا كاهش اثرات تحریکی ناشی از تزریق دارو .1

 تنظیم سرعت تزریق .2

 پیشگیری از بروز شوك سری  .3

 

داروهایی كه به صورت انفوزیون وریدی تزریق می شوند را می توان بر اساس واحدهای مختلفی محاسبه نمود كه متم ترین 

 : آنتا عبارتند از

  ml/hrمیلی لیتر در ساعت  .1

  L/hrلیتر در ساعت  .2

 میکرو گرم در دقیقه .3

  mg/minمیلی گرم در دقیقه  .4

 میکرو گرم به ازاء هر كیلو گرم وزن بدن در دقیقه .5

 

 روش فرمول

 فرمول زیر مختص داروهایی می باشد كه به صورت میلی لیتر در ساعت یا لیتر در ساعت تجویز می شوند.

  

52×مقدار محلول                                                    

تعداد قطرات در دقیقه =   
52×زمان                                                                                                                         

 (مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد.1

 می باشد. 52(فاكتور قطره در میکروست برابر با 2

 (مدت زمانی )برحسب ساعت( كه سرم بیاید انفوزیون شود.3

 ضرب می شود. 52(زمان كل باید بر حسب دقیقه باشد بنابراین زمان كل انفوزیون )ساعت( در 4

دقیقه تجویز شتتده  32در مدت  %5میلی لیتر ستترم قندی  122گرم ستتفتازیدیم در  2مثال: برای بیمار مبتال  به پنومونی 

 در   است.

 باشد، چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود؟  52gtt/mlصورتی كه فاكتور قطره 
 

                                                        122×52  

تعداد قطرات در دقیقه  =   222 =  

                                                                                                                          235 ×52  
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 تجزيه و تحلیل 

 : مثال فوق

 : در هر دقیقه چند میلی لیتر از محلول میکروست باید به بیمار تزریق شود؟ (1مرحله )
دقیقه چه  1در دقیقه انفوزیون شتتود، در این قستتمت باید محاستتبه كنیم كه  32میلی لیتر میکروستتت باید در عر   122

 مقدار از محلول انفوزیون شود.
 

3333=  x 122 

1 32 
 

كه  مار برای این  نابراین بی مدت  122ب قدار  32میلی لیتر در  ید م با قه انفوزیون شتتتود  قه  1میلی لیتر در  3333دقی دقی

 انفوزیون شود.
 (: تعداد قطرات در دقیقه را مشخص كنید.2مرحله )

 میلی لیتر می باشد؟ 3333میلی لیتر است، چند قطره میکروست برابر با  1با  قطره میکروست برابر 52هر 
 

22~  x 52 

3333 1 

 

 

 
 

 روش فرمول

 فرمول زیر به داروهایی كه به صورت میکرو گرم در دقیقه یا میلی گرم در دقیقه به كار می روند اختصاص دارد.

 

 دوز دارو  ×فاكتور قطره ×مقدار محلول                                                                   

  تعداد قطرات در دقیقه =                                                                         
            مقدار دارو در حالل                                                                               

 

 مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد. (1

 می باشد. 52فاكتور قطره در میکروست برابر با  (2
دوز داروی تجویز شتتتده باید بر حستتتب میکرو گرم در دقیقه )مانند نیتروگلیستتترین( و یا میلی گرم در دقیقه)مانند  (3

 لیدوكائین( باشد.

 ب با واحد دوز داروی تجویز شده باشد.( واحد مقدار دارو در حالل باید متناس4

 

 

 كه به صورت میكرو گرم در دقیقه يا میلي گرم در دقیقه تجويز مي شوند.  داروهايي
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میکروگرم در دقیقه تجویز شده است.در صورتی  5مثال: برای یك بیمار مبتال به فشارخون باا، سرم نیترو گلیسرین با دوز 

سرین )حاوی  سرم قندی  122میلی گرم ( را در  5كه یك آموول نیترو گلی شند، تعداد قطرات  %5میلی لیتر  رقیق كرده با

 در دقیقه را محاسبه نمایید؟

 
                                                     122   ×   52   × 5  

تعداد قطرات در دقیقه  =   = 6 

                                                                                                               5222  

 تحلیلتجزيه و  

 مثال فوق
میلی گرم دارو می باشتتد. برای این كه واحد آن با دوز داروی تجویز شتتده  5(: هر آموول نیترو گلیستترین حاوی 1مرحله)

 ضرب می كنیم. 1222یکسان شود آن را در 

µg 5222=1222×mg 5 

 هزار میکرو گرم می باشد. 5به عبارت دیگر هر آموول حاوی 

 
 دقیقه به بیمار انفوزیون شود؟ 1محلول میکروست باید در  (:چند میلی لیتر از2مرحله)

سرم قندی  صورتی كه یك آموول نیترو گلیسرین  با  ستفاده ازمیکروست مخلوط گردد، در هر   %5در  میلی لیتر  122و با ا

ست آمده  شد. برای این كه بتوانیم  5از محلول به د سرین موجود می با م از این محلول میکروگر 5هزار میکروگرم نیترو گلی

سب  5را در یك دقیقه تزریق نماییم، باید بدانیم كه  ستفاده از این تنا ست. با ا شده ا شکیل  میکروگرم از چند میلی لیتر ت
 میکروگرم نیترو گلیسرین در مدت یك دقیقه باید انفوزیون گردد، مشخص می گردد.  5حجم مایعی كه برای تزریق 

 

5µg  µg5222 

231  = x ml122 

 
 میلی لیتر مای  در هر دقیقه انفوزیون شود. 231میکروگرم نیتروگلیسرین در هر دقیقه ، باید  5بنا براین برای تزریق 

 

 :تعداد قطرات در دقیقه را مشخص كنید. (3مرحله )

 د قطرهبا توجه به این كه حجم مای  )برحستتب میلی لیتر در دقیقه( مشتتخص گردید، ازم استتت كه مقدار مای  را به تعدا
 تبدیل نماییم.برای اینکار از تناسب زیر استفاده می كنیم.

 قطره است. 52می باشد بعبارت دیگر هر میلی لیتر معادل  52توجه: فاكتور قطره در میکروست برابر 

 

5= x 52 

231 1 
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 روش فرمول

در هر دقیقه تجویز می شوند اختصاص دارد. فرمول زیر به داروهایی كه به صورت میکرو گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بیمار 

 متم ترین این داروها دوبوتامین،دوپامین و نیتروپروساید می باشند. 

 
 دوز دارو  × 52×مقدار محلول ×وزن                                                                  

 تعداد قطرات در دقیقه =                                                                                      

 مقدار دارو در حالل                                                                            

 (وزن بیمار بر حسب كیلوگرم باشد.1
 (مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد.2

 می باشد. 52با  (فاكتور قطره در میکروست برابر2

 (دوز داروی تجویز شده باید بر حسب میکرو گرم به ازای كیلوگرم وزن بیمار در دقیقه باشد.3

 ( مقدار دارو در حالل باید برحسب میکروگرم باشد.)زیرا دوز دارو برحسب میکروگرم می باشد(.4
 

  µg/kg/min12باشد، داروی دوپامین به مقدار كیلوگرم وزن می  02مثال:برای یك بیمار مبتال به افت فشارخون كه دارای 

صورتی كه یك آموول دوپامین )معادل  ست. در  شده ا سرم قندی  122میلی گرم( را در  222تجویز  رقیق  %5میلی لیتر  

 كرده باشیم، چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود؟
                       02   × 122×52 ×  12         

تعداد قطرات در دقیقه =                                                    21=  

                                                                                               222222  

سر  شده تا به میکروگرم تبدیل گردد. 222در مخرج  ك ضرب  شده)در میلی كرم مقدار دارو در هزار  زیرا دوز داروی تجویز 
 صورت 

 كسر( بر حسب میکروگرم می باشد.

 

 تجزيه و تحلیل

 مثال فوق
 (: تبدیل كردن واحد1مرحله)

دارو می باشد. برای این كه واحد آن با واحد دوز داروی تجویز شده یکسان شود، آن را  mg 222هر آموول دوپامین حاوی  

 ضرب می كنیم. 1222در 

 222222=1222 ×222 

 

 داروهايي كه به صورت میكرو گرم به ازاي كیلوگرم وزن بیمار در دقیقه تجويز مي شوند. 
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 دقیقه 1(: تعیین مقدار داروی دریافتی در 2مرحله)

میکروگرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن در دقیقه تجویز شتتده استتت، در تمامی محاستتبات  12با توجه به اینکه دوز دارو 

 دقیقه است. 1دارویی اولین مرحله مشخص كردن مقدار داروی دریافتی در 

 12×02=022میکروگرم      

 

 دقیقه به بیمار انفوزیون شود؟ 1(:چند میلی لیتر از محلول میکروست باید در 3)مرحله

 

2335= x 122 

022 222222 

 (: تعداد قطرات در دقیقه را مشخص كنید.4مرحله )

 

21= x 52 

2335 1 

 

 

 

 روش فرمول
 گردند، اختصاص دارد.هوارین و فرمول زیر  به داروهایی كه به صورت واحد در ساعت یا میلی گرم در ساعت تجویز می 

 

ساعت  سب میلی گرم در  شوند و آمیودارون بر ح ساعت تجویز می  سب واحد در  ستند كه بر ح سترپتوكیناز داروهایی ه ا

 می شود.     تجویز 

 

 دوز دارو  × 52×مقدار محلول                                                                          

   تعداد قطرات در دقیقه =                                                                                                                     

 52×مقدار دارو در حالل                                                                            

 

 (مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد.1

 می باشد. 52(فاكتور قطره در میکروست برابر با 2

 ساعت)مانند هوارین( و یا میلی گرم در ساعت )مانند آمیودارون( باشد.(دوز داروی تجویز شده باید بر حسب واحد در 3

 ( مقدار دارو در حالل باید بر حسب واحد)هوارین( و یا میلی گرم)آمیودارون(4

 ضرب می كنیم. 52(برای تبدیل ساعت به دقیقه آن را در 5

 ( تجويز مي شوند. mg/h( يا میلي گرم  در ساعت )U/hداروهايي كه به صورت واحد در ساعت )
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صورتی كه U/hr1222انفوزیون هوارین به مقدار  DVTمثال : برای یك بیمار مبتال به  ست.در  شده ا واحد  12222 تجویز 

ستروز 122هوارین را در  شیم و فاكتور قطره  %5میلی لیتر دك شد. چند قطره در دقیقه باید به  gtt/ml 52رقیق كرده با با

 بیمار انفوزیون شود؟

                                                                                      122 ×52 × 1222  

ات در دقیقه=تعداد قطر             12      =  

                                                                                               12222×52  

 تجزيه و تحلیل
 (:تبدیل كردن واحد1مرحله)

 تبدیل واحد ضرورت ندارد. با توجه به این كه واحد داروی مورد استفاده با دوز داروی تجویز شده  یکسان می باشد، 
 دقیقه 1(:تعیین مقدار داروی دریافتی در 2مرحله)

ساعت انفوزیون شود، در این قسمت باید محاسبه شود كه در هر یك دقیقه چه  1واحد هوارین در  1222طبق دستور باید 

 مقدار دارو باید انفوزیون شود.
 

15355 = x 1222 

1 Min52 
 

 دقیقه به بیمار انفوزیون شود؟ 1ر از محلول میکروست باید در (: چند میلی لیت3مرحله)

هوارین در چند میلی لیتر از محلول وجود  15355واحد هوارین وجود دارد،  12222میلی لیتر میکروستتتت، مقدار  122در 

 دارد؟
 

2315= x 122 

15355 12222 
 

 (: تعداد قطرات در دقیقه  را مشخص كنید.4مرحله)

ست كه مقدار مای  را به تعداد قطره تبدیل نماییم. با توجه به ا ینکه حجم مای )به میلی لیتر( در دقیقه مشخص گردیدازم ا

 برای اینکار از تناسب زیر استفاده می گردد:

 
 

 نکته:

دارو است كه ریخته  مان مقدارقطره آن حاوی ه 5سی سی میکروست ریخته شود،  122هرگاه هر دارویی با هر میزانی در 

 شده با یك واحد كوچکتر.
 یعنی اگر:

TNG 5 mg  قطره آن  5سی سی میکروست حل كردید،  122درTNG 5 μ g .دارد 

222mg  222قطره آن  5سی سی میکروست حل كردید،  122دوپامین در μ g .دوپامین دارد 

12~ x 52 

2315 1 
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 فاده می شود:برای تعیین میزان داروی تجویزی از درصد موجود از فرمول زیر است

 حجم درخواستی*غلظت درخواستی=حجم برداشته شده*غلظت موجود

 مثال:

 باشد: %4/8مورد نیاز باشد اما موجودی داروخانه سدیم بی كربنات  %5/0سدیم بی كربنات  5mlاگر

5 x 5/0=حجم برداشت شده  x 4/8      

4/5mlحجم برداشت شده= 

 

 اكي واالن 

 مقدار اكی واان مواد مختلف طبق رابطه زیر به دست می آید:

مولکولی جرم (گرم)

آرفیت
 = 𝑀

𝑛
 اكی واان=  

 )آرفیت( برای مواد مختلف به شرح زیر می باشد. nجرم مولکولی و  Mكه در آن 

،برای نمك ها برابر آرفیت فلز و  OH، و برای بازها برابر تعداد Hهای اسیدی برای اسید ها برابر تعداد هیدروژن nمقدار 

 كاهش برابر درجه اكسایش یا كاهش است. -برای واكنش اكسایش

 آرفیت امالح رایج و جرم اتمی مورد استفاده در محاسبات دارویی عبارت اند از: 

 1پتاسیم كلراید: 

 1سدیم كلراید: 

 2منیزیوم سولفات: 

 

K Cl S Mg Na O C 
 جرم اتمی

33 5/35 32 24 23 15 12 

 

 موجود است؟ Kcl می باشد. در یك سی سی آن چند میلی اكی واان %15موجود در بازار  Kclبا توجه به اینکه 

 Kcl اكی واان  =33+ 5/35=5/04گرم

 خواهد بود. 04522mg= 1222meqمساوی یك اكی واان است پس، 1222meqاز آنجا كه 

 152یعنی یك سی سی آن  %15میلی گرم خواهد بود. از طرفی طبق تعریف  5/04برابر با  kclتا یك میلی اكی واان نتیج

 می باشد.   kclمیلی اكی واان  2دارد. پس هر یك سی سی آن حاوی  kclمیلی گرم 
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 پمپ انفوزيون و سرنگ پمپ : 
ستتی ستتی حل كنید، كافی استتت تعداد قطره  122را در ستترن  اگر چنانچه بر استتاس روش میکروستتتی همان مقدار دارو 

 میکروست را محاسبه كنید و سوس تعداد قطره در دقیقه به دست آمده همان مقدار سی سی در ساعت خواهد بود.

 مثال: 

سی  122را در  TNGمیلی گرم  5دارد . اگر همانند روش میکروستی شما  TNGسرم  μg / min12 اگر بیماری دستور

ستی ستی در ستاعت در روش  12قطره در دقیقه می شتود، پس همان  12سترن  بریزید چون در روش میکروستتی ستی 

سرن   ستفاده كردید 52سرنگی خواهد بود. اگر فقط  سی ا ساس سی  سبه بر ا صف مقدار محا ساعت ن سی در  ، مقدار سی 

 روش میکروستی می باشد.

 

 انفوزيون هپارين : 
ستتی ستتی میکروستتت حل كردید تعداد قطرات تنظیمی  12واحد هوارین را در  12222فقط هرگاه برای انفوزیون هوارین  

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

 مثال:

 قطره در دقیقه  5واحد در ساعت است، تعداد آن  522اگر دستور 

 قطره در دقیقه  12واحد در ساعت است، تعداد آن  1222اگر دستور 

 قطره در دقیقه  15واحد در ساعت است، تعداد آن  1522اگر دستور 

 

 آنتا تبدیالت و معمول گیری اندازه واحدهای
 : از عبارتند آنتا تبدیالت و وزن معمول گیری اندازه واحد

 گرم 1222 با برابر كیلوگرم یك 1.

 گرم میلی 1222 با برابر گرم یك 2.

 میکروگرم1222با ابربر گرم میلی یك 3.

 گرم نانو 1222 با برابر میکروگرم یك 4.

 اونس 15گرم یا  53/453.یك پوند برابر 5

 : از عبارتند آنتا تبدیالت و حجم معمول گیری اندازه واحد

 سی سی 1222 با است برابر لیتر یك 1.

 ماكرودراپ یا سرم ست قطره 15 با است برابر سی سی یك 2.

 میکرودراپ قطره 52 با است ربراب سی سی یك 3.

 كیلوگرم یك با است برابر مای  لیتر یك 4.

 میلی گرم 12یك سی سی برابر است با  .  5
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 )زالوكائين) ليدوكائين 
می  5cدارو در  122mgدر بیمارستان موجود است. هر آموول حاوی  %2به صورت  5ccزایلوكائین در آموول های 

 زایلوكائین می باشد. 22mgمعادل  1ccباشد كه هر 

 می باشد. 1mg/kgتزریق بلوس 

 طریقه محاسبه سرم زایلوكائین:
  دستور پزشك x میکروستx  52gtt  مدت زمان

 از داروی زایلوكائین می شود.  182mgتنظیم می كنیم كه برابر با  5hاین مقدار را جتت 

 لوكائین جتت مدت زمان های مشخص:محاسبه مقدار داروی زای

 

مدت               

 زمان

 دستور پزشك

5h 12h 18h 24h 

2/5mg/min 3cc=182mg 18cc=352mg 20cc=542mg 35cc=022mg 

1mg/min 18cc=352mg 35cc=022mg 54cc=1282mg 02cc=1442mg 

135mg/min 20cc=542mg 54cc=1282mg 82cc=1522mg 128cc=2152mg 

2mg/min 35cc=022mg 02cc=1442mg 128cc=2152mg 144cc=2882mg 

2/5mg/min 45cc=322mg 32cc=1822mg 135cc=2022mg 182cc=3522mg 

3mg/min 54cc=1282mg 128cc=2152mg 152cc=3242mg 215cc=4322mg 

 
 

 قطره در دقیقه تنظیم می شود. 15ساعت  5برای 

 قطره در دقیقه تنظیم می شود. 8ساعت 12برای 
 قطره در دقیقه تنظیم می شود. 5ساعت  18برای 

 قطره در دقیقه تنظیم می شود. 4ساعت  24برای 

 است. %2فقط جتت زایلوكائین  ccتذكر: تعداد مشخص شده بر حسب 

 این تنظیم قطره جتت میکروست بدون و با میکرودراپ است
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 ات سرم جدول محاسبه تعداد قطرTNG بر حسب دستور پزشک 
 تعداد قطره/دقیقه دستور پزشك تعداد قطره/دقیقه دستور پزشك تعداد قطره/دقیقه دستور پزشك

2 μg 234gtt/min 21 μg 25/24gtt/min 82 μg 354gtt/min 

3 μg 3/5 22 μg 25/4 85 μg 122 

4 μg 4/8 23 μg 20/5 32 μg 128 

5 μg 5 24 μg 28/8 35 μg 114 

5 μg 0/2 25 μg 32 122 μg 122 

0 μg 8/4 25 μg 31/2   

8 μg 3/5 20 μg 32/4   

3 μg 12/8 28 μg 33/5   

12 μg 12 23 μg 34/8   

11 μg 13/2 32 μg 35   

12 μg 14/5 35 μg 42   

13 μg 15/5 42 μg 48   

14 μg 15/8 45 μg 54   

15 μg 18 52 μg 52   

15 μg 13/2 55 μg 55   

10 μg 22/4 52 μg 02   

18 μg 21/5 55 μg 08   

13 μg 22/8 02 μg 84   

22 μg 24 05 μg 32   
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 جدول محاسبه تعداد قطرات سرم دوپامين بر حسب دستور پزشک 
وزن 

 بیمار

 دستور 

      پزشك

5 kg 12kg 22 kg 32 kg 42 kg 52 kg 52 kg 02 kg 82 kg 32 kg 122 kg 

μg / kg5/2 05/2 15/2 32/2 45/2 5/2 05/2 3/2 25/1 2/1 35/1 5/1 

μg / kg1 15/2 3/2 5/2 3/2 2/1 5/1 8/1 1/2 4/2 0/2 3 

μg / kg2 3/2 5/2 2/1 8/1 4/3 3 5/3 2/4 8/4 4/5 5 

μg / kg3 45/2 3/2 8/1 0/3 5/3 5/4 4/5 3/5 2/0 1/8 3 

μg / kg4 5/2 2/1 4/2 5/3 8/4 5 2/0 4/8 5/3 8/12 12 

μg / kg5 05/2 5/1 3 5/4 5 5/0 3 5/12 12 5/13 15 

μg / kg5 3 8/1 5/3 4/5 2/0 3 8/12 5/12 4/14 2/15 18 

μg / kg0 25/1 1/2 2/4 3/5 4/8 5/12 5/12 0/14 8/15 3/18 21 

μg / kg8 2/1 4/2 8/4 2/0 5/3 12 4/14 8/15 2/13 5/21 24 

μg / kg3 35/1 0/2 4/5 1/8 8/12 5/13 2/15 3/18 5/21 3/24 20 

μg / kg12 5/1 3 5 3 12 15 18 21 24 20 32 

μg / kg11 55/1 3/3 5/5 3/3 2/13 5/15 8/13 1/23 4/25 0/23 33 

μg / kg12 8/1 5/3 2/0 8/12 4/14 18 5/21 2/25 8/28 4/32 35 

μg / kg13 35/1 3/3 8/0 0/11 5/15 5/13 4/23 3/20 2/31 1/35 33 

μg / kg14 1/2 2/4 4/8 5/12 8/15 21 2/25 4/23 5/33 8/30 42 

μg / kg15 25/2 5/4 3 5/13 18 5/22 20 5/31 35 5/42 45 

μg / kg15 4/2 8/4 5/3 4/14 2/13 24 8/28 5/33 4/38 2/43 48 

μg / kg10 55/2 1/5 2/12 3/15 4/22 5/25 5/32 0/35 8/42 3/45 51 

μg / kg18 0/2 4/5 8/12 3/15 5/21 20 4/32 8/30 2/43 5/48 54 

μg / kg13 85/2 0/5 4/11 1/10 8/22 5/28 2/34 3/33 5/45 3/51 50 

μg / kg22 3 5 12 18 24 32 35 42 48 54 52 

μg / kg32 5/4 3 18 20 35 45 54 53 02 81 32 

μg / kg42 5 12 24 35 48 52 02 84 35 128 122 

μg / kg52 5/0 15 32 45 52 05 32 125 122 135 152 

μg / kg52 3 18 35 54 02 32 128 135 144 152 182 

μg / kg02 5/12 21 42 53 84 125 125 140 158 183 212 
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 جدول محاسبه تعداد قطرات سرم دوبوتامين بر حسب دستور پزشک 
 وزن        

 

 بیمار

دستور 

 پزشك

5kg 12kg 22 kg 32 kg 42 kg 52 kg 52 kg 02 kg 82 kg 32 kg 122 kg 

μg/ kg5/2 2/25gtt/min 12% 24% 35% 48% 5% 02% 84% 35% 28/1 2/1 

μg / kg1 12% 24% 48% 02% 35% 2/1 45/1 58/1 32/1 15/2 4/2 

μg / kg2 24% 48% 35% 44/1 32/1 4/2 8/2 35/3 84/3 32/4 8/4 

μg / kg3 35% 02% 44/1 15/2 88/2 5/3 5/4 24/5 05/5 48/5 2/0 

μg / kg4 48% 35% 32/1 88/2 84/3 8/4 0/5 0/5 58/0 54/8 5/3 

μg / kg5 5% 2/1 4/2 5/3 8/4 5 2/0 4/8 5/3 8/12 12 

μg / kg5 02% 44/1 88/2 32/4 0/5 2/0 0/8 12 52/11 35/12 4/14 

μg / kg0 84% 58/1 35/3 24/5 0/5 4/8 12 0/11 42/13 12/15 8/15 

μg / kg8 35% 32/1 84/3 05/5 0/0 5/3 5/11 4/13 3/15 2/10 2/13 

μg / kg3 28/1 15/2 32/4 48/5 5/8 8/12 13 15 32/10 24/13 5/21 

μg / kg12 2/1 4/2 8/4 2/0 5/3 12 5/14 8/15 2/13 5/21 24 

μg / kg11 32/1 54/2 28/5 3/0 5/12 2/13 15 5/18 21 0/23 4/25 

μg / kg12 44/1 88/2 05/5 5/8 5/11 4/14 4/10 22 23 23/25 8/28 

μg / kg13 55/1 12/3 24/5 3/3 5/12 5/15 8/18 8/21 32/24 28 31 

μg / kg14 58/1 35/3 02/5 12 5/13 8/15 22 5/23 88/25 32 5/33 

μg / kg15 8/1 5/3 2/0 8/12 4/14 18 0/21 25 8/28 4/32 35 

μg / kg15 32/1 84/3 58/0 5/11 3/15 2/13 23 8/25 0/32 5/34 4/38 

μg / kg10 24/2 28/4 15/8 2/12 3/15 4/22 5/24 5/28 5/32 0/35 8/42 

μg / kg18 15/2 32/4 54/8 13 3/10 5/21 25 32 5/34 8/38 2/43 

μg / kg13 28/2 55/4 12/3 58/13 3/18 8/22 15/20 3/31 4/35 41 5/45 

μg / kg22 4/2 8/4 15/3 5/14 13 24 23 5/33 4/38 43 48 

μg / kg32 5/3 2/0 4/14 5/21 8/28 35 5/44 4/52 5/50 54 02 

μg / kg42 8/4 5/3 12/13 8/28 4/28 48 58 50 8/05 5/85 35 

μg / kg52 5 12 24 35 48 52 5/02 84 35 128 122 

μg / kg52 2/0 4/14 8/28 43 5/50 02 80 8/122 115 123 125 

μg / kg02 4/8 8/15 5/33 4/52 2/50 84 122 110 134 151 152 

μg / kg82 5/3 2/13 4/38 5/50 8/05 35 115 134 153 102 104 
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 ساعت

 

 

 

 

  مقدار 

 سرم

1 
 ساعت

2 
 ساعت

3 
 ساعت

4 
 ساعت

5 
 ساعت

5 
 ساعت

0 
 ساعت

8 
 ساعت

3 
 ساعت

12 
 ساعت

12 
 ساعت

15 
 ساعت

18 
 ساعت

24 
 ساعت

cc122 
25 

gtt/min 

12 

gtt/min 

8 

gtt/min 

5 

gtt/min 

5 

gtt/min 

4 

gtt/min 

5/3 

gtt/min 

3 

gtt/min 

0/2 

gtt/min 

5/2 

gtt/min 

2 

gtt/min 

5/1 

gtt/min 

3/1 

gtt/min 

1 

gtt/min 

cc222 52 25 10 12 12 8 0 5 5/5 5 4 3 0/2 2 

cc322 05 30 25 13 15 12 12 3 8 0 5 5 4 3 

cc422 122 52 33 25 22 15 14 12 11 12 8 5 5 4 

cc522 125 52 42 31 25 21 18 15 14 12 12 8 0 5 

cc522 152 05 52 30 32 25 21 18 15 15 12 3 8 5 

cc022 105 80 58 43 35 23 25 22 13 10 14 11 3 0 

cc822 222 122 55 52 42 33 28 25 22 22 15 12 11 8 

cc322 225 112 05 55 45 30 32 28 25 22 18 14 12 3 

cc1222 252 125 83 52 52 41 35 31 28 25 21 15 14 12 

cc1522 -- 180 125 33 05 52 53 40 41 30 31 23 21 15 

cc2222 -- -- 155 125 122 83 01 52 55 52 41 31 20 21 

cc2522 -- -- -- 155 125 124 83 08 02 52 52 33 34 25 

cc3222 -- -- -- -- 152 125 120 33 83 05 52 45 41 31 

cc3522 -- -- -- -- 105 145 125 123 30 80 03 54 48 35 

cc4222 -- --- -- -- 222 155 142 125 111 122 83 52 55 41 


