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  )٢( آموزشيپيام 

  ونوفر، فرووين، فرمد و انسيفرتجاري  هاي با نامآيرون سوكروز  راهنماي تجويز

  
  :دسته دارويي

  است. )وريدي(فراورده هاي آهن تزريقي از 

  :ونوفر

فرم تزريقي آهن و ساكارز ونوفر  .ل بدن به خصوص انتقال اكسيژن نقش اساسي دارداعمامعدني در انجام بسياري از ماده نوعي  به عنوانآهن 

) ٢٠٠ mgسي سي ( ١٠و  ) mg١٠٠( سي سي ٥اشكال دارويي، شامل آمپول كه براي درمان آنمي فقر آهن در بيماران استفاده مي شود.  است

   آهن مي باشد. ٢٠ mgهر سي سي آمپول تزريقي حاوي  است.

  :يرون سوكروزآسرم سازگار و نحوه رفيق كردن 

اين فراورده را  تزريق شوند. زير جلدي يا عضالنياز آنجا كه تركيبات آهن سوكروز يك محلول قليايي بسيار قوي هستند، هرگز نبايد به صورت 

سي سي سديم كلرايد  ١٠٠گرم آهن) را بايد با ماكزيمم در  ميلي ١٠٠( ميلي ليتر آمپول ٥رقيق كرد.  %٠,٩بايد در محلول سديم كلرايد 

 ١٠٠٠و  ٥٠٠هاي  در حجمدارو در برخي نسخ، دهد ( قيق كرد زيرا رقيق كردن با حجم بيشتر، پايداري فراورده را تحت تاثير قرار مير %٠,٩

     .)سي سي سديم كلرايد رقيق مي شوند كه صحيح نمي باشد

 توان در سرم دكستروز يا رينگر رقيق و انفوزيون كرد؟ را مي داروآيا اين 

تاييد شده است و رقيق كردن  %٠,٩سرم سديم كلرايد فقط در ) فراينجكت(يا فريك كربوكسي مالتوز (ونوفر) پايداري تركيبات آيرون سوكروز 

  .ينگر بررسي نشده و توصيه نمي شودها از جمله دكستروز و ر با ساير سرم
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  دارو: تست

بايد سي سي اوليه از محلول)  ٢٥گرم اوليه دارو ( ميلي ٢٥عنوان تست، ه ب براي هر بيمار بايد تست انجام شود. زريققبل از انفوزيون اولين دوز ت

     ٥٠دقيقه انفوزيون شود. اگر در طي اين مدت واكنش نامطلوبي صورت نگيرد، باقي مانده محلول سالين را با سرعت كمتر از  ١٥به مدت 

  توان انفوزيون كرد. دقيقه مي ١٥ميلي ليتر در عرض 

  :روش تزريق

به استفاده نشود) اسكالپ وين (ون ست)  زرد و (از آنژيوكت هاي آبي، با آنژيوكت صورتي و يا بزرگ تر توسط پرستار حضور پزشك، درونوفر بايد 

 ٤٥تا  ٣٠ريخته و در مدت  سي سي نرمال سالين ١٠٠دارو در  mg١٠٠صورت داخل وريدي در سرم نرمال سالين انفوزيون شود. دقت شود هر 

  و بالفاصله قبل از تزريق رقيق شود. (با ساير محلول ها انفوزيون نگردد) دقيقه و فقط با سرم نرمال سالين انفوزيون گردد

  :عوارض جانبي

 تعريق، فشار خون، مزه بد در دهان، اسهال، يبوست، سردرد، سرفه، درد پشت، افت استفراغ، تهوع، شامل كرامپ هاي عضالني،عوارض جانبي 

 ،برادي پنه اشكال در تنفس و سختي تنفس، كاهش سطح هوشياري، شوك آنافيالكسي، كالپس عروق، واكنش هاي آنافيالكسي، رنگ پريدگي،

د  در تورم در دست يا پاها يا زانو، ،درد قفسه سينه زبان و گلو، ،ها لب ،تورم صورت سينه، خس خس خارش، كهير، برافروختگي صورت، آپنه،

در صورت نشت زير و احساس سوزش، درد و تورم در اطراف ناحيه تزريق شده  وزوز گوش، تنگي نفس، ديد،ي تار گيجي، اغتشاش شعور، گوش،

  است. تغيير رنگ قهوه اي پوست بافت و ،التهاب و نكروزعوارض شامل  ،جلدي

طور مرتب و به دقت از اين نظر مانيتور ه مي باشد كه بايد بيمار ب واكنش آنافيالكتيك و شوك آنافيالكسيمهم ترين عارضه ي جانبي 

  الع داده شود.طقطع و به پزشك ادارو سريعا انفوزيون  كگردد. در صورت بروز واكنش آنافيالكتي

   :در حين تزريق) دارو overdoseعوارض دريافت بيش از حد (

قفسه  دزبان و گلو، در ،ها لب ،سينه، تورم صورت خس كهير، خارش، خس ،برافروختگي صورت ،درد مفاصل ،درد شكم ،استفراغ ،تهوع ،سردرد

عوارض دريافت بيش از از جمله اغتشاش شعور و گيجي  ،رابطاض ،تاري ديد ،شديد دفشار خون باال با سردر ،هازانو و پا ،دست هادر سينه، تورم 

  قطع و به پزشك اطالع داده شود.دارو صورت مشاهده اين عالئم تزريق  در باشد. مي تزريق ناشي از سرعت باالي) دارو overdoseحد (

 دهند ؟چه داروهايي مصرف آمپول ونوفر را تحت تأثير قرار مي

از اين رو در مواردي كه فرد اين  .ها بر بدن شودتأثير اين مكملاختالل در تواند باعث هاي آهن ميمصرف توامان اين دارو و ديگر مكمل

 .هاي الزم را انجام دهدها با پزشك معالج خود مشورتدر زمينه جذب و كاهش جذب اين مكملبيمار ها را استفاده مي كند، الزم است مكمل

  ممكن است با اين دارو تداخل داشته باشند.  سولفات آهنو  گلوكونات آهن، فومارات آهن



٣ 
 

  : نكات ضروري

  ،و واحد دياليز كه مجهز به ترالي احيا و پرسنل مجرب كه دوره ي  ها كلينيكتزريق ونوفر بايد در بخش هاCPR  را گذرانده باشند، انجام

يتم گردد. قبل از هر بار تزريق شرح حال كاملي از بيمار در مورد آلرژي، حساسيت و بيماري زمينه اي (نظير لوپوس، آرتريت روماتوييد، نقص س

  مركز درماني گرفته شود.و پرستار مني)، تزريق قبلي خون، بيماري هاي كبدي و هپاتيت توسط پزشك اي

  بايد از انفوزيون سريع دارو اجتناب كرد زيرا سبب افت ويژه فشار خون توسط پرستار كنترل گردد. ه ببيمار قبل از تزريق عالئم حياتي

  . شود فشارخون شديد مي

 گردد. آموزش ديده تزريق  پرستارتوسط يك بايد ين دارو ا  

 ساعت به طول بيانجامد ٢,٥تواند تا كه مي ي انجام شودآرام بايستي به اين دارو انفوزيون. 

 دقيقه نزديك مراقب سالمت حضور داشته باشد تا مطمئن شود كه تزريق اين دارو  ٣٠نياز است كه فرد دريافت كننده اين دارو تا حداقل

  .برنداشته باشدواكنش آلرژيك را در 

  كنيد تزريقدارو را دقيقا مطابق با دستور پزشك.  

  داشته باشد، در بدن ) ابتال به هموكروماتوز(به عنوان مثال اگر فرد سابقه بروز واكنش آلرژيك به تزريق آهن داشته و يا تجمع آهن اضافي

  .نبايد داروي ونوفر را دريافت كند

  هر ماده ديگري مانند غذاها، مواد نگهدارنده يا رنگ ها حتما به پزشك اطالع  يانسبت به اين دارو  بيماردر صورت سابقه هر نوع حساسيت

  .دهيد

 با دريافت اين دارو به واكنش هاي آلرژيك مثل كهير، بثورات، خارش، احساس سبكي، مشكل در تنفس، تورم در صورت،  بيمار چنانچه    

  .سريعا پزشك را آگاه سازيدو بايد قطع و مصرف دارلب ها، زبان يا گلو مبتال شد؛ 

  سال استفاده نمي شود ٢اين دارو براي كودكان كمتر از.   

  مناسب  بيمار، به پزشك اطالع دهيد. در اين شرايط داروي ونوفر براي باشدسابقه حساسيت به نوع تزريقي از آهن را داشته بيمار چنانچه

  .نيست

 اطالع دهيد.، به پزشك توسط بيمار وهاي خوراكي مبتني بر آهندر صورت مصرف مكمل هاي آهن يا دار 

 اطالع دهيد.سابقه فشار خون باال يا هپاتيت دارد، قبل از دريافت داروي ونوفر به پزشك بيمار  چنانچه 

  ايجاد اسهال يا يبوست در ساكارز آهن مي تواند به شير مادر منتقل شود و باعث اطالع دهيد. به پزشك بيمار در صورت بارداري يا شيردهي

  .كودك شيرخوار شود

 در صورت وجود ساير بيماري هاي زمينه اي در سالمندان، مصرف داروي ونوفر بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.  
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  :به بيمار آموزش دهيد

 در صورت تزريق ونوفر ممكن است احساس سوزش، درد و تورم در اطراف محل تزريق ايجاد شود.  

  به آرامي وضعيت خود را تغيير  بروز سرگيجه با مصرف اين دارو وجود دارد. بنابراين براي بلند شدن در حالت نشسته و دراز كش،احتمال

  .دده

  ساعت از تزريق ونوفر گذشته باشد ٤٨براي اندازه گيري سطح سرمي آهن بايستي حداقل.  

 دافزايش دهارو مي تواند آنزيم هاي كبدي را مصرف اين د.   

  منابع:

 ١٣٩٤. وزارت بهداشت ،راهنماي تزريق ونوفر 

  .(ع) ١٣٩٥دستورالعمل نحوه تزريق ونوفر، مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 آموزش پرستاري/موفق باشيد


