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 %9/0ورمال سالیه
 (ایسيتًویک)

 هیلی اوی 154

ٍاالى سذین 

ولشایذ  

-308اسوَالسیتِ 

 هیلی 310

 اسوَل دس لیتش 

 استفشؽ ّبی ضذیذ 

 ًِبسسبیی ولی 

  دّیذساتبسیَى ًبضی اص

 اسیذٍص دیبثتی

 آلىبلَص هتبثَلیه 

  جبیگضیي ثشای تشضحبت

 آسپیشُ ضذُ

  ثؼٌَاى حالل هَاد داسٍیی

 

اختالل دس تؼبدل *

الىتشٍلیتْب 

احتجبس آة دس ثذى *

 ّبیپَوبلوی *

  وٌتشل فطبس خَى 

  اسصیبثی ثیوبسی للجی ، ولیَی

 ٍ وجذی 

  اًفَصیَى آسام تب اصادم سیَی

 پیطگیشی ضَد

 وٌتشل تؼبدل آة ٍ الىتشٍلیت 

 هتیل ) واسازگار با داريهای

-دیبصپبم-پشدًیضٍلَى

-ولشٍدیبصپَوسبیذ

 (آهفَتشیپسیي
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سرم قىدی 

 (ایسيتًویک)5%

 (هیپرتًویک)20%-10%

 

 

 فبلذ الىتشٍلیت

  هَالغNPO 

 ثِ دًجبل فمش غزایی 

 دصّیذساسیَى ّیپشتًَیه 

 ّیپَگلیسوی 

 الىلیسن ّبی هضهي 

  ٍسصش ّبی طَالًی هذت

 

  تشٍهجَص ،التْبة

هَظؼی ٍسیذ ّبی 

 هحیطی

  یپشاوَالسُسٌذسم 

 ( گیجی ٍ ػذم

ثِ  (َّضیبسی

دلیل تجَیض سشیغ 

 

  ثشٍص دیَسص 

  ُدس افشاد دیبثتی ثِ ّوشا

 اًسَلیي ثبیذ هصشف ضَد

  دس ثیوبساى ثب فطبس خَى پبییي

ثب احتیبط هصشف % 5دوستشٍص 

هیطَد ، اهب تضسیك دوستشٍص 

ثؼلت ایجبد  % 20ٍ  % 10

 .دیَسص هوٌَع است
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    تبهیي آة ٍ الىتشٍلیت 

 گبستشٍآًتشیت 

هبًٌذ سشم لٌذی ٍ 

 .سشم ًوىی است

  ثیوبساى تحت دسهبى ثب وَستَى

  ٍ دیبثتی هوٌَع است



 سرم

 ومکی –قىدی 

 دکستريزسالیه

 (ایسيتًویک)

 

سذین ولشایذ 

دسصذ  % 9/0

 %5دوستشٍص 

 هسوَهیت ّب 

 

  دس صَست ًجَدى ایي هحلَل

سی سی 100)هی تَاى 

% 50گلَگض ّبیپشتًَیه 

داخل یه لیتش هحلَل ًشهبل 

دس صَستی وِ ).سبلیي سیخت

ًشهبل سبلیي ًجبضذ هیتَاى 

ٍیبل ولشٍس سذین  5/3

وِ ّش سی % 5ّیپشتًَیه 

 هیلی اوی 085/0سی حبٍی 

ٍاالى ولشٍس سذین هی ثبضذ ثِ 

 %5یه لیتش گلَوض داخل 
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 سرم

3/1 3/ 2 

 (ایسيتًویک)

 

 ًشهبل 1 /3

 3/2سبلیي ٍ 

 % 5دوستشٍص

  افشاد دیبثتی ، ًبسسبیی

 ولیَی ،وجذی ،للجی ، 

  اًفَصیَى ایي هحلَل دس

حیي اػوبل جشاحی هبًغ 

اصخطش احتجبس سذین هی 

 .گشدد

هبًٌذ سشم لٌذی ٍ 

 .سشم ًوىی است

دس صَست ًجَدى هی تَاى ثب 

% 5ًشهبل سبلیي ٍ دوستشٍص 

حجن هَسد ًیبص ).تْیِ ًوَد

 سشم 500 اص 3/2 3/1سشم 

 سی سی خبلی ٍ ثِ 160،5%

جبی آى هحلَل تضسیمی 

... ًشهبل سبلیي افضٍدُ ضَد

 هیلی اوی ٍاالى ولشٍس 51یب 

سذین دس یه لیتش هحلَل 

%( 5لٌذی 
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ریىگر 

 (ایسيتًویک)

 

 Na ,Kحبٍی 
Ca ,CL 

 گبستشٍ آًتشیت 

 ضَن ّیپٍَلویه 

 ّیپَوبلوی 

  جبیگضیي هبیؼبت اص دست

سفتِ دس حیي ػول 

 جشاحی

  ُدس تغزیِ پبساًتشال وَتب 

هذت 

  

  افضایص حجن

خَى،تشٍهجَص 

 ٍسیذی

  اختالالت

 الىتشٍلیتی

  ادم سیَی

 

  ٍ تَجِ ثِ تؼبدل آة

 الىتشٍلیتْب

 دسجِ 2 -25دس دهبی 

 .ًگْذاسی ضَد 

  افضٍدى هحلَل ّیپشتًَیه

ثیىشثٌبت سذین ثِ داخل 

چَى .سیٌگش هوٌَع است 

ثبولسین دس سیٌگش سسَة 

 .ولسین هی دّذ
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ریىگر الکتات 

 (ایسيتًویک)

 

حبٍی الىتشٍلیت 

 , Na, Kّبی

Ca ، Cl 

 ٍالوتبت

 ثیوبساىNPO  

  ٍ اختالل تؼبدل آة

الىتشٍلیت ّب لجل ٍ پس 

 اص جشاحی

 اسیذٍص 

  اسْبل ٍ سَختگی ّب

 

 افضایص حجن خَى 

 اختالل الىتشٍلیتی 

 ًبسبصگبسی ثب داسٍّب 

فٌی تَئیي،آهپی )

سیلیي،اسیتشٍهبیسیي

هتی سیلیي،  ،

ثیىشثٌبت 

 (سذین،خَى

  دسثیوبساى وجذی–

ولیَی ثب احتیبط -للجی

 هصشف ضَد 

 

 هبًٌذ سیٌگش 

  لجل اص هصشف ثیوبس اص ًظش

 ّیپَوبلوی چه ضَد

 ًجبیذ هیچ وًع داريیی 

ّوضهبى ثب یه سي ثب 

سیٌگش الوتبت تضسیك ضَد 
 (خصًصاً سفتریاکسًن)
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 سرم 

ایىترالیپید 

 (محلًل کلًئیدی)

 

 

 

هخلَطی اص تشی 

گلیسیشیذ ّبی 

خٌثی ٍ ػوذتب 

 اسیذّبی چشة 

 :مًاردمصرف 

  تبهیي وبلشی ووىی دس
TPN  

  پیطگیشی ٍ دسهبى ووجَد

 اسیذّبی چشة

 : مًارد مىع مصرف

  اختالل هتبثَلیسن چشثی 

 هَاسد پبتَلَطیه چشثی خَى 

  پبًىشاتیت حبد اگش ّوشاُ ثب 

 صیبدی چشثی خَى ثبضذ 

  آلشطی ضذیذ ثِ تخن هشؽ 

 ًَِصاداى هجتال ث ثیلی سٍثیي 

  خَى

 

 

 

  سشدسد ٍ خَاة

 آلَدگی

 ثشافشٍختگی 

 ثضسگی وجذ 

 تَْع ٍ استفشاؽ 

  افضایص فطبس داخل

 چطن

  افضایص چشثی خَى

 

  تجَیض دس طَل ضت ثشای

 ساحتی ثیوبس

  آصهبیطبتCBC – تست 

ّبی وجذی، اًؼمبدی، چشثی 

 سشم

  6-4 سبػت پس اص اًفَصیَى 

  T.G, Cholوٌتشل 

  ثشای ّش ثطشی اص یه سي

هشوضی یب )جذیذ

  استفبدُ ضَد(هحیطی

  24دس وَدوبى ًٍَصاداى طی 

  .سبػت تجَیضضَد

  اص ثِ وبس ثشدى فیلتش سلَلضی

دس هسیش جشیبى ایي فشاٍسدُ 

 .ثبیذ خَدداسی وشد 

  ػذم هصشف سشم دس صَست

  تجضیِ یب سٍغٌی ضذى

  استفبدُ اص پوپ تضسیك ثشای

جلَگیشی اص سشػت صیبد 

 تضسیك

  وٌتشل سٍصاًِ هحل اًفَصیَى

  اص ًظش التْبة ٍ ػفًَت

  دس ّش تؼَیط ست تضسیك

اًفَصیَى ثِ دلیل سضذ 

  ثبوتشی



  هشالجت اص ثیوبس دس ًین سبػت

  اٍل اص ًظش ثشٍص ػَاسض جبًجی

  ثشسسی ػولىشد وجذ دس طَل

دسهبى دساص هذت ٍدس صَست 

  ثشٍص اختالل لطغ ایي سشم

  ،هی تَاى ثب آهیٌَ اسیذ

 الىتشٍلیت یب –دوستشٍص 

ٍیتبهیي ّب هخلَط ٍاصیه 

 .ٍسیذ تضسیك ضَد
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 سرم 

آمیىً اسید  

 %10ي % 5

 

 (محلًل کلًئیدی)

 

 

 

ضبهل اسیذّبی 

آهیٌِ ظشٍسی ٍ 

غیش ظشٍسی 

،ًیتشٍطى ٍ 

 الىتشٍلیت ّب 

  تىویل ٍ )تغزیِ حوبیتی

حفع پشٍتئیي ثذى اص ساُ 

تضسیك ٍسیذی ثشای تبهیي 

 TPN(هتبثَلیسن طجیؼی 

  ُسٍدُ–اختالل جزة هؼذ  

  ِثیوبساًی وِ لبدس ثِ تغزی

 اص طشیك گَاسش ًوی ثبضٌذ

 : مًارد مىع مصرف

  وبّص حجن خَى دس

  گشدش

  ًمص هبدصادی هتبثَلیسن

 اسیذّبی اهیٌِ 

 حسبسیت  

  وبّص سطح

 َّضیبسی 

 تطٌج 

 تشٍهجَص ،فلجیت 

 ادم سیَی 

 ًبسسبیی للجی 

 تَْع ٍ استفشاؽ 

 وجذ چشة 

  ٍ وبّص ولسین

 فسفبت

  آًسفبلَپبتی

وجذی دس ثیوبساى 

هجتال ثِ سیشٍص یب 

  اص طشیك ٍسیذ هشوضی یب

سشم لٌذی سلیك ٍاص ٍسیذ ثب 

  هحیطی

  ّشگض ًجبیذ ثیص

  . تجَیض ضَد4cc/kg/hrاص

  ضشٍع اًفَصیَى

  ml/mi2ثبسشػت

  سبػت ٍسبیل تضسیك 24ّش 

 سبػت 48تؼَیط ٍ ّش

  .هحل تضسیك تؼَیط ضَد

 گلَوض- الىتشٍلیت ّب -

BUN - آصهبیطبت وجذی

 . وٌتشل گشددCaٍولیَی ٍ

 V/S سبػت ٍوٌتشل 4ّش 

I&O -ًِتَصیي سٍصا  



 ًبسسبیی ضذیذ ولیَی  

 ثیوبسی ّبی ضذیذ وجذی  

 آًسفبلَپبتی وجذی  

 اغوبی وجذی  

 

 ّپبتیت 

 

 

  ثیوبس اص ًظش افضایص حجن

  .هبیؼبت ثذى وٌتشل ضَد

  فمط اص هحلَل ّبی

ضفبف، فبلذ رسات هؼلك 

  .استفبدُ ضَد

 دسجِ حشاست :وگهداری 

 دسجِ 25ووتش اص 

سبًتیگشاد ٍاًجوبد 

  .جلَگیشی ضَد

  تتشاسیىلیي ثبػث وبّص

اثشات حفع وٌٌذُ پشٍتئیي 

  .اسیذّبی آهیٌِ هی ضَد 

  هخلَط اسیذّبی آهیٌِ ثب

اسیذ فَلیه ثبػث سسَة 

ثی وشثٌبت سذین ٍ  ولسین

ثبػث سسَة ولسین ٍهٌیضین 

اًسَلیي هی ٍوبّص فؼبلیت 

  .ضَد
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 سرم

 %20ماویتًل 

 

ّیپشتًَیه ضبهل 

 لٌذ هبًَص ثب الىل 

خیض هغضی *

وبّص فطبس داخل جوجوِ * 

وبّص فطبس داخل چطن * 

تسشیغ دفغ ادساسی هَاد *

سبلیسیالت ،ثبسثیتَسات ٍ لیتین 

سشدسد ٍ سشگیجِ *

ثثَسات جلذی *

افضایص دفغ ادساس *

  دسجِ 20-30دس دهبی 

 .ًگْذاسی ضَد

  حتوب لجل اص تضسیك اص

 .ٍجَد ثلَس چه وٌیذ

 (ست خَى)ست فیلتشد اس 



 

 

 (هیپرتًویک)

ٍ جلَگیشی اص آسیت ولیَی 

ًبضی اص ایي داسٍ ّب ٍ ثشای 

اًذاصُ گیشی سشػت فیلتشاسیَى 

گلَهشٍلی ولیِ  

پیطگیشی اص ّوَلیض دس * 

 جشاحی پشٍستبت 

ّبیپَتبًسیَى *

 خطىی دّبى*

 .استفبدُ ضَد

   ٍ وٌتشل فطبس خَى لجل

 حیي ٍ ثؼذ اص تضسیك

  هذت صهبى اًفَصیَى هبًیتَل

 دلیمِ 20 الی 15ثبیذ صیش 

-Taperثبضذ ٍ دس ًْبیت 

DC  ثِ  ضَد به آرامی قطع 

 ثیوبساى للجیدسجض 

 وٌتشل دفغ ادساسی 

  دسصَست ػذم تضسیك اثش

 ػىس داسد

  پرستاریتوجهات عوارض جانبی  موارد مصرف ترکیبات نوع محلول

سرم شالتیه تعدیل 

 یافته

 هماکسل

 

 

 

حجین وٌٌذُ 

. پالسوب هی ثبضذ
  ضَن ًبضی اص وبّص

حجن خَى ثِ ػلت 

 خًَشیضی ، سَختگی 

  ُالتْبة لَصالوؼذ 

  ٍ اص دست سفتي آة 

الىتشٍلیتْب دس اثش استفشاؽ 

 ٍ اسْبل هذاٍم 

  ثیوبسیْبی غذُ فَق 

ِ ّب   ولیَی ٍ ولی

  اغوبی دیبثتی هصشف

 .هی ضَد

  :ػَاسض جبًجی

 حسبسیت  

  افضایص ثیص اص

 حذ حجن خَى

 اثش ثش اًؼمبد خَى   

 

  ثِ دلیل ٍجَد ولسین ثب فشاٍسدُ ّبی

 .خًَی هخلَط ًطَد

   ثبآصهبیطبت چشثی ٍوشاتیٌیي

 .تذاخل ایجبد هی وٌذ

   هحلَل تبدسجِ حشاست ثذى

 . گشم ضَد

 500 سبػت یه سی سی دس ػشض  

  آصاد ضذى ّیستبهیي دس صَست

 تضسیك سشیغ 

 ثیوبساى آسوبتیه تضسیك دس 

  استخطشًبن

  وٌتشل ثیوبس اص لحبظ ػالئن 

 حسبسیتی 

 ثبلیوبًذُ سشم دٍس سیختِ ضَد . 

  داسٍّبی هحلَل دس آة ثب ایي
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 سشم سبصگبس ٍهی تَاًٌذ ّوشاُ  جشاحی للت ثبص

 .ثبآى اص ساُ اًفَصیَى تجَیض ضًَذ

  دس صَست وذس ضذى هصشف

  .ًطَد

 
 


