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مقـدمه:
یکـی از مراقبتهایـی که پرسـتاران برای بیمـاران خود انجام 
می دهند، مراقبت دارویی می باشـد. به منظور پیشـگیری از 
عوارض دارویی، پرسـتاران ضمـن دادن دارو از راههای مجاز، 
مقدار داروی دسـتور داده شده را می بایست محاسبه کرده و 

به بیمـــار خود بدهند.
بدیـن منظور محاسـبات کلینیکی داروها از اهمیت بسـزایی 

برخوردار می باشد. 

برای اطمینان از تجویز دارو با روش اسـتاندارد باید اصول زیر 
کاماًل رعایت شود:
1- داروی صحیح 

2- دوز صحیح 
3- روش صحیح 
4- زمان صحیح 

5- مستند کردن )نوشتن در پرونده( داروهای داده شده 
محاسـبات دارویی، یکی از اصولی اسـت که پرستاران جهت 
تجویـز صحیـح دارو باید رعایـت کنند، به عبـارت دیگــر 
محاسبات دارویی یکی از مهارت های ضروری برای پرستاران 
می باشـد و تجویز صحیح دارو به توانایی پرستار در محاسبه 
مقـدار واقعـی دارو و اندازه گیری درسـت آن بسـتگی دارد. 
هرگونه بی دقتی در اندازه گیری مقدار داروی مصرفی مثــل 
اضافه کردن یا جا به جا کردن یک عدد اعشاری منجر به بروز 

خطری مهلک می گردد.
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محاسـبه مقـدار دوزاژ 
داروهـای خوراکی، داروهای تزریـقی و 

داروهـای درصدی
داروهـای خوراکی به دو صورت جامد و مایع قابل دسـترس 
هسـتند، فـراورده های جامد شـامل قرص، کپسـول و ... و 
فـراورده های دارویی مایع شـامل الگزیر، سوسپانسـیون و 

شربت می باشند. 
در بسـیاری از موارد، مقدار دارویی که توسط پزشک تجویز 
شده است با دوزاژ داروهایی که در دسترس پرستار قرار دارد 
مطابق نمی باشد. بنابراین الزم است که پرستار مقدار داروی 
مورد نیاز بیمار را محاسـبه و انـدازه گیری نماید. روش های 
مختلفی می تواند برای محاسـبه مقدار دارو مورد اسـتفاده 

قرار بگیرد. 
یکی از این روش ها شامل تناسبهایی برای تنظیم مقدار دارو 
است که در مورد محاسبه داروهای جامد و مایع می تواند به 

کار برده شود. 
این فرمول بدین قرار است:



5خطاهـای پزشـکی و دارویــی

در محاسبات دارویی باید واحدهای اندازه گیری به کار رفته برای 
دوز دارو و مقدار دارو یکسان باشد.

 داروهای مایع )سوسپانسیون، شربت و ...(

 داروهای جامد )قرص، کپسول و ...(

مثال: کاپتوپریل 6/25 میلی گرم دسـتور داده شـده اسـت 
میزان قرص 25 میلی گرم است. پرستار چه میزان قرص باید 

تجویز کند؟

جواب محاسبه: یک چهارم قرص

 مثال: الگزیر استامینوفن 240 میلی گرم خوراکی دستــور
 داده شده است. دوز موجود 80 میلی گرم در 2/5 میلی لیتر

می باشد. پرستار باید چه مقدار دارو تجویز نماید؟

جواب محاسبه: 7/5 میلی لیتر
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زمانی که داروها به صورت تزریقی تجویز می شـوند، پرستار 
باید حجم داروی تجویزی، مشخصات، غلظت دارو و ساختمان 

آناتومیکی محل تزریق را بشناسد. 
داروی تزریقی ممکن اسـت به شـکل آمپول، ویال یا سرنگ 

آماده شده باشد. 
در برخی موارد بر حسـب دسـتور دارویی، داروی مورد لزوم 
آماده نمی باشـد و پرسـتــار باید مقــدار دارو را محاسبه 
و انـدازه گیـری نمایـد. گاهی اوقــات ممکن اسـت قبل از 
محــاسـبه، داروی تزریقی توسـط پرسـتار رقیق گردیده و 
سپس مقــدار دارو محاسبه گردد، تا مشخص شود چه مقدار 

دارو باید به بیمار برسد. 
همانند روش ذکر شده در قسمت داروهای خوراکی می توان، 
برای تعیین مقدار داروهای تزریقی از تناسـب استفاده نمود. 
معموالً پرستــار با استفاده از مقــدار دارویی که در دسترس 
می باشـد، می تواند مقدار داروی مورد نیاز که توسط پزشک 
تجویز می گردد را مشخص نماید. این تناسب بدین قرار است:
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مثال: برای یک بیمار هپارین به مقدار 6000 واحد هر 6 ساعت 
به صورت داخل وریدی تجویز شده است. در صورتی که آمپول 
هپارین به مقدار ده هزار واحد در هر میلی لیتر وجود داشـته 

باشد، چند میلی لیتر هپارین باید هر 6 ساعت تزریق شود؟

مثال: برای یک بیمار آمپول پتیدین 30 میلی گرم تجویز شده 
است. آمپــول پتیــدین به صورت mg50/1 ml موجود  می 
باشـد. در صورتی که یک آمپول پتیدین را در یک سرنگ با 9 
میلـی لیتر آب مقطر حل کرده باشـیم و حجم آنرا به 10 میلی 
لیتر رسـانده باشـیم، چند میلی لیتر از محلـول باید به بیمار 

تزریق شود؟

جواب محاسبه: 0/6 میلی لیتر هر 6 ساعت

 جواب محاسبه: 6 میلی لیتر
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بعضـی از فـراورده های دارویـی )مانند لیدوکائین، کلسـیم، 
منــیزیـم، گـلوکز هیپرتونیک و ... ( بـه صورت درصد بیان 

می شوند. 
وقتی عنوان درصد برای یک دارو مطرح می شـود، بیانگر این 
موضوع می باشـد که در 100 میلی لیتـر محلول،X  گرم از آن 
دارو موجود می باشد. بعنوان مثال 5% یعنی 5 گرم دارو در 100 

میلی لیتر محلول.

مثال: محلـول لیدوکائین 2% بدین معنی اسـت که در هر 100 
میلی لیتر آن 2 گرم لیدوکائین موجود می باشـد. با تناسـب 
زیر محاسـبه می کنیـم که در هر میلی لیتـر چند میلی گرم 

)2gr=2000mg( .لیدوکائین وجود دارد

جواب محاسبه: 20 میلی گرم 
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مثال: برای یک بیمار آمپول کلسیم گلوکونات به مقدار 1 گرم 
تجویز شده اسـت. در صورتی که آمپول کلسیم گلوکونات به 
صورت ml( %10 10( در دسترس باشد، چند میلی لیتر کلسیم 

گلوکونات باید به بیمار تزریق شود؟

طبـق توضیح بـاال، در هـر 100 میلی لیتر محلـول گلوکونات 
کلسیم )با غلظت 10 درصد(، مقدار 10 گرم کلسیم وجود دارد، 

بنابراین از تناسب زیر استفاده می کنیم.

جواب محاسبه: 10 میلی لیتر

 هر گاه غلظت دارویي با درصد مشـخص شـده باشد، فقط با حذف 
عالمت درصد ) % ( و گذاشــتن رقـم صـفر جـلوي عــدد آن 
دارو، مقـدار آن دارو در یـک میـلی لیـتر برحســب میلی گرم 

به دست می آید.

%1 یعني: یک سي سي آن 10 میلي گرم دارو دارد.
%2 یعني: یک سي سي آن 20 میلي گرم دارو دارد.

%20 یعني: یک سي سي آن 200 میلي گرم دارو دارد.
%50 یعني: یک سي سي آن 500 میلي گرم دارو دارد.

مثال :
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محاسـبه تنـظیم قطـرات سـرم
پرسـتار ممکن اسـت جهت مایــع درمانی و یـا ... نیازمند 
محاسـبه تعداد قطـرات سـرم در دقیــقه باشـد. معـموالً 
ســرم ها و یا محلولهای تزریقی به صورت لیتر در ساعت )یا 

میلی لیتر در ساعت( تجویز می شوند. 
سـرعت تعداد قطـرات در دقیقـه را می توان بـا روش های 
مختلفی محاسبه نمود. )روش تجزیه و تحلیل و روش فرمول(
برای مثال در روش تجزیه و تحلیل در ابتدا باید محاسبه کنید 
که در 1 دقیقه چند میلی لیتر از محلول باید انفوزیون شود و 
سپس با دانسـتن این مطلب که هر یک میلی لیتر معمــوالً 
برابر با 15 قطره است، می توانید تعــداد قطرات در دقیقه را 

محاسبه کنید.
در روش فرمـول نیز مـی توانید با حفظ کـردن یک فرمول، 

محاسبات دارویی مربوطه را انجام دهید.

مثـال: در صورتی کـه بخواهید 1800 میلی لیتر سـرم نرمال 
سـالین را در مدت 6 ساعت انفوزیون نمائید، تعداد قطرات را 

در دقیقه محاسبه کنید؟
الف( چند میلی لیتر از محلول سـرم باید در 1 دقیقه به بیمار 

انفوزیون شود؟
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پس اگـر مقدار 1800 میلی لیتر سـرم را در مدت 6 سـاعت 
انفوزیون نماییم، باید در هر دقیقه مقدار 5 میلی لیتر سـرم 

را تزریق کنیم.
ب( تعداد قطرات در دقیقه مشخص شود.

بـا توجه به اینکه در سـت های معمولی، هـر یک میلی لیتر 
حاوی 15 قطـــره می باشد، با استفاده از تنــاسب زیر می 
توان تعیین نمود که 5 میلی لیتر از چند قطره تشـکیل شده 

است.

بنابراین باید قطرات سـرم در هر دقیقه با سرعت )به تعداد( 
75 قطره در دقیقه جریان داشـته باشد، تا مقدار 1800 میلی 

لیتر سرم را در مدت 6 ساعت به بیمار تزریق نماییم.

فرمـول پیشـنهادی:

این فرمول مختص سـرم ها و محلول های انفوزیونی است که 
به صورت لـیتر در ساعت و یا میلی لیـتر در سـاعت تجویز 

می شوند.

1. مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد.
2. فاکتور قطره در ست سرم معموالً برابر با 15 می باشد.

3. مدت زمانی )بر حسب ساعت( که سرم باید انفوزیون شود.
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در صورتیکه فاکتور قطره برابر با 15 باشد با ساده کردن فرمول فوق 
می توان فرمول زیر را راحت تر به خاطر سپرد.

محاسـبه  تعـداد  قطـرات میـکروست

داروهایـی که به صورت انفوزیون وریدی تزریق می شـوند را 
می توان براسـاس واحدهای مختلفی محاسـبه نمود که مهم 

ترین آن ها عبارتند از:
ml/hr میلی لیتر در ساعت  *

L/hr لیتر در ساعت  *
µg/min میکروگرم در دقیقه  *
mg/min میلی گرم در دقیقه  *

*  میکروگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه

داروهایی که به صورت میلی لیتر در ساعت )ml/hr( یا لیتر در 
ساعت )L/hr( تجویز می شوند.

بس��یاری از محلول ها و ی��ا داروهای تزریقی )مانند آنت��ی بیوتیک ها( به 
صورت میلی لیتر در س��اعت یا لیتر در ساعت تجویز می شوند. )به عنوان 

مثال 100 میلی لیتر از یک محلول در عرض 2 ساعت انفوزیون شود.(
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در روش تجزیـه و تحلیل، در ابتدا باید محاسـبه نمود که در 
1 دقیقـه چند میلی لیتر از محلول انفوزیون شـود و سـپس 
بـا دانسـتن این مطلب که هـر 1 میلی لیتر برابر بـا 60 قطره 
میکروست است، می توان تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه 

کرد.

مثال: برای بیمار 2 گرم سـفتازیدیم در 100 میلی لیتر سـرم 
قندی 5% در مدت 30 دقیقه )با استفاده از میکروست( تجویز 
شده است. در صورتی که فاکتور قطره gtt/ml 60 باشد، چند 

قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود؟

الف( در هر دقیقه چند میلی لیتر از محلول میکروسـت باید 
به بیمار تزریق شود؟

100 میلی لیتر میکروسـت باید در عرض 30 دقیقه انفوزیون 
شـود، در این قسمت باید محاسـبه کنیم که در 1 دقیقه چه 

مقدار از محلول انفوزیون شود.
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بنابراین بیمـار برای این که 100 میلی لیتر در مدت 30 دقیقه 
انفوزیـون شـود باید مقـدار 3/33 میلـی لیتـر در 1 دقیقه 

انفوزیون شود.
ب( تعداد قطرات در دقیقه را مشخص کنید.

هر 60 قطره میکروسـت برابر با 1 میلی لیتر است، چند قطره 
میکروست برابر با 3/33 میلی لیتر می باشد؟

بنابرایـن در صورتی که تعداد قطرات میکروسـت 200 قطره 
در دقیقه باشـد 100 میلی لیتر میکروست در عرض 30 دقیقه 

انفوزیون می شود.

فرمـول پیشـنهادی:

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

1. فاکتور قطره در میکروست برابر با 60 می باشد.
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  با توجه به اینکه تنظیم تعداد 200 قطره در دقیقه مشکل بوده و بجز 
در مواردی که از وسـایل الکترونیکی استفاده می شود، تقریبًا غیر 
ممکن می باشد. بنـابراین در این قبیل مــوارد توصیه می شود که 

حتی المقــدور یکی از دو گزینه زیر در نظر گرفته شود:

 داروهایی که بصورت میکروگرم در دقیقه )µg/min( یا میلی گرم 
در دقیقه )mg/min( تجویز می شوند.

1. غلظت دارو زیادتر شود. مثاًل همین مقدار دارو با 50 میلی 
لیتر ترکیب شود )یا مقدار دارو در همین حجم مایع دو برابر 
شود.( در این صورت تعداد قطرات به 100 قطره تقلیل خواهد 
یافت که شـمارش آن امکان پذیـر خواهد بود. البته این امر 
در صورتی میسـر می باشـد که افزایش غلظت دارو موجب 

آسیب عروق و ناراحتی بیمار نگردد.
2. دارو با سـت های معمولی )ماکروسـت( تزریق گردد. در 
این صورت غلظت دارو بدون تغییر مانده ولی با توجه به این 
که اندازه قطرات بزرگتر می گردد )هر 4 قطره میکــروست 
برابر با یک قطره بزرگ می باشد(، تعداد قطرات به 50 قطره 

در دقیقه تقلیل یافته که به راحتی قابل شمارش می باشد

مثـال: بـرای یک بیمار سـرم نیتروگلیســـرین بـا دوز 5 
میکــروگـرم در دقیقه تجویز شـده اسـت. در صورتی که 
یک آمپول نیتروگلیسـرین )حاوی 5 میلی گـرم( را در 100 
میلی لیتر سـرم قندی 5% رقیق کرده باشند، تعداد قطرات 

در دقیقه را محاسبه نمایید.
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الف( تبدیل کردن واحد
هر آمپول نیتروگلیسـرین حاوی 5 میلی گرم دارو می باشد. 
برای این که واحد آن با واحد دوز داروی تجویز شـده یکسان 

شود آن را در 1000 ضرب می کنیم.
5mg×1000=5000 µg

به عبارت دیگر هر آمپول حاوی 5 هزار میکروگرم می باشد.
ب( چنـد میلی لیتر از محلول میکروسـت باید در 1 دقیقه به 

بیمار انفوزیون شود؟
برای اینکه بتوانیم 5 میکروگرم از این محلول را در یک دقیقه 
تزریـق نماییم، باید بدانیم که 5 میکروگرم از چند میلی لیتر 
تشـکیل شده است. با استفاده از این تناسب حجم مایعی که 
برای تزریق 5 میکروگرم نیتروگلیسـرین در مدت یک دقیقه 

باید انفوزیون گردد، مشخص می گردد.

بنابراین برای تزریق 5 میکروگرم نیتروگلیسرین در هر دقیقه، 
باید 0/1 میلی لیتر مایع در هر دقیقه انفوزیون شود.

ج( تعداد قطرات در دقیقه را مشخص کنید.

 فاکتور قطره در میکروسـت، برابر 60 می باشد به عبارت دیگر هر 
میلی لیتر معادل 60 قطره است.
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بنابرایـن چناچـه بخواهیـم نیتروگلیسـرین را بـه مقدار 5 
میکروگرم در دقیقه انفوزیون نماییم بایسـتی سرعت تزریق 
را بـه گونه ای تنظیم نماییم که در هـر دقیقه 6 قطره جریان 

داشته باشد.

فرمـول زیر بـه داروهایی که به صورت میکروگـرم در دقیقه 
)µg/min( یـا میلی گـرم در دقیقـه )mg/min( به کار می 
روند اختصاص دارد. نیتروگلیسرین دارویی است که برحسب 
میکروگرم در دقیقه )µg/min( و داروهایی مانند لیدوکائین 
 )mg/min( و پروکائین آمید به صـورت میلی گرم در دقیقه

مورد استفاده قرار می گیرند.

  این تعداد قطره )6 قطره در دقیقه( در صورتی حاوی 5 میکروگرم 
می باشد که یک آمپول نیتروگلیسرین )5 میلی گرم( در 100 میلی 
لیتر رقیق گـردد، به عنوان مثال اگر همین مقدار دارو در 50 میلی 
لیتر رقیق گردد، هر 3 قطره آن حاوی 5 میکروگرم نیتروگلیسرین 

می باشد.

فرمـول پیشـنهادی:
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1. دوز داروی تجویز شـده باید برحسب میکروگرم در دقیقه 
)ماننـد نیتروگلیسـرین( و یـا میلی گـرم در دقیقـه )مانند 

لیدوکائین( باشد.
2. واحد مقدار دارو در حالل باید متناسب با واحد دوز داروی 
تجویز شده باشد. مثاًل در مورد نیتروگلیسیرین که واحد دوز 
دارو بر حسب میکروگرم می باشـد، واحد دوز داروی تجویز 
شـده و مقدار دارو در حالل هم بایستی به میکروگرم تبدیل 
گـردد. هم چنین در مـورد لیدوکائیـن و پروکائین آمید دوز 
داروی تجویـز شـده و مقدار دارو در حالل بایسـتی به میلی 

گرم محاسبه گردند.

  داروهایی که به صورت میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بیمار در 
دقیقه  µg / kg /min   تجویز می شوند.

مثـال: برای یک بیمار که دارای 70 کیلوگرم وزن می باشـد، 
داروی دوپامین به مقدار µg / kg /min 10 تجویز شده است. در 
صورتـی که یک آمپول دوپامین )معادل 200 میلی گرم( را در 
100 میلی لیتر سـرم قندی 5% رقیق کرده باشیم، چند قطره 

در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود؟

الف( تبدیل کردن واحد
هر آمپول دوپامین حاوی 200 میلی گرم دارو می باشـد. برای 
اینکه واحد آن با واحد دوز داروی تجویز شـده یکسان شود، 

آن را در 1000 ضرب می کنیم.
میکروگرم 200000=1000×200
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ب( تعیین مقدار داروی دریافتی در 1 دقیقه 

با توجه به این که دوز دارو 10 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم 
وزن بدن در دقیقه تجویز شـده اسـت، در تمامی محاسبات 
دارویـی اولیـــن مرحله مشـخــص کردن مقـدار داروی 

دریافتی در 1 دقیقه است.

بنابرایـن برای تزریق 700 میکروگـرم دوپامین در هر دقیقه، 
بایـد 0/35 میلـی لیتر مایـع )که حاوی دوپامین می باشـد( 

انفوزیون گردد.

 بدین ترتیب این بیمار به 700 میکروگرم دوپامین در هر دقیقه
نیاز دارد.                                             میکروگرم 700=70×10

ج( چنـد میلی لیتر از محلول میکروسـت باید در 1 دقیقه به 
بیمار انفوزیون شود؟

با توجه به اینکه در 100 میلی لیتر میکروسـت، مقدار 200000 
میکروگـرم دوپامین وجود دارد، با اسـتفاده از تناسـب زیر 
مشـخص می گردد که 700 میکروگرم آن، در چند میلی لیتر 
از محلول وجـود دارد )چند میلی لیتر حاوی 700 میکروگرم 

می باشد(؟
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د( تعداد قطرات در دقیقه را مشخص کنید.

با توجه به این که حجم مایع )به میلی لیتر( در دقیقه مشخص 
گردیـد، الزم اسـت که مقـدار مایع را به تعـداد قطره تبدیل 

نماییم. برای اینکار از تناسب زیر استفاده می کنیم:

بنابرایـن در صورتی که تعـداد قطرات میکروسـت 21 قطره 
در دقیقه باشـد بیمار در هر دقیقـه 700 میکروگرم در دقیقه 

دوپامین می گیرد.

فرمـول پیشـنهادی:

فرمـول زیر بـه داروهایی که به صـورت میکروگـرم به ازای 
هـر کیلوگرم وزن بیمـار در هر دقیقـه min/Kg/µg تجویز 
می شـوند اختصاص دارد. مهم ترین ایـن داروها دوبوتامین، 

دوپامین و نیتروپروساید می باشند.

1. وزن بیمار باید بر حسب کیلوگرم باشد.
2. مقدار داروی تجویز شده )دوز دارو( باید بر حسب میکروگرم به 

ازای کیلوگرم وزن بیمار در دقیقه باشد.
3. مقدر دارو در حالل باید برحسب میکروگرم باشد )زیرا دوز دارو 

برحسب میکروگرم می باشد.(
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داروهایـی که به صورت واحد در سـاعت )u/h( یا میلی گرم در 
ساعت )mg/h( تجویز می شوند.

 1000 u/h مثـال: برای یک بیمـار انفوزیون هپارین به مقـدار
تجویز شده است. در صورتی که 10000 واحد هپارین را در 100 
gtt/میلی لیتر دکستروز 5% رقیق کرده باشیم و فاکتور قطره
ml  60 باشد. چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود؟

الف( تبدیل کردن واحد
بـا توجه به این که واحد داروی مورد اسـتفاده بـا دوز داروی 

تجویز شده یکسان می باشد، تبدیل واحد ضرورت ندارد.

ب( تعیین مقدار داروی دریافتی در 1 دقیقه 
طبق دسـتور باید 1000 واحـد هپارین در 1 سـاعت انفوزیون 
شـود، در این قسمت باید محاسبه شـود که در هر دقیقه چه 

مقدار دارو باید انفوزیون شود.

بنابرایـن در هر دقیقه باید مقدار 16/66 واحد هپارین به بیمار 
تزریق گردد.
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ج( چنـد میلی لیتر از محلول میکروسـت باید در 1 دقیقه به 
بیمار انفوزیون شود؟

در 100 میلی لیتر میکروست، مقدار 10000 واحد هپارین وجود 
دارد، 16/66 هپارین در چند میلی لیتر از محلول وجود دارد؟

بنابراین بـرای تزریق 16/66 واحد هپاریـن در 1 دقیقه، باید 
0/16 میلی لیتر سـرم )حاوی هپاریـن( در 1 دقیقه انفوزیون 

شود.

د( تعداد قطرات در دقیقه را مشخص کنید.

بنابراین اگر تعداد قطرات میکروست را در هر دقیقه 10 قطره 
تنظیم نماییم. در این صورت در هر ساعت 10 میلی لیتر مایع 

تزریق خواهد شد که حاوی 1000 واحد هپارین می باشد.
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فرمول زیر به داروهایی که به صورت واحد در ساعت یا میلی 
گرم در سـاعت تجویز می گردند، اختصـاص دارد. هپارین و 
اسـترپتوکیناز داروهایی هستند که برحسب واحد در ساعت 
تجویز می شـوند و آمیودارون برحسب میلی گرم در ساعت 

تجویز می شود.

فرمـول پیشـنهادی:

1. دوز داروی تجویز شده باید برحسب واحد در ساعت )مانند 
هپارین( و یا میلی گرم در ساعت )مانند آمیودارون( باشد.

2. مقدر دارو در حالل باید برحسب واحد )مانند هپارین( و یا 
میلی گرم مانند آمیودارون باشد.

با حذف اعداد )60( در صورت و مخرج کسـر، معادله به صورت زیر 
خالصه می گردد:
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  هرگاه هر دارویي با هر میزاني در 100 سي سي میکروست ریخته 
شود 6 قطره آن حاوي همان مقدار داروست که ریخته شده با یک 

واحد کوچکتر.

یعنی اگر:
*TNG mg 5 در 100 سـي سـي میکروسـت حـل 

کردید،  6 قطره آن TNG 5μ دارد.
* mg 200 دوپامین در 100سـي سي میکروست حل 

کردید، 6 قطره آن 200 میکروگرم دوپامین دارد.
*mg 50 نیپراید در 100سـي سـي میکروسـت حل 

کردید، 6 قطره آن 50 میکروگرم نیپراید دارد.

ســایر محاســبات
مقدار اکي واالن مواد مختلف طبق رابطه زیر به دست مي آید:

که در آن M جرم مولکولي و n )ظرفیت( براي مواد مختلف 
به شرح ذیل می باشد: 

مقدار n براي اسیدها برابر تعداد هیدروژن هاي اسیدي H و 
بـراي بازها ، برابر تعداد OH، براي نمک ها برابر ظرفیت فلز 
ضرب در تعداد فلز و براي واکنش هاي اکسایش-کاهش برابر 

درجه کاهش یا اکسایش است.
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ظرفیت امالح شـایع و جرم اتمی مورد استفاده در محاسبات 
دارویی عبارتند از: 

پتاسیم کلرید = 1، سدیم کلرید = 1، منیزیم سولفات = 2

مثال :
با توجه به اینکه KCL موجود در بازار 15 % مي باشد. در یک 

سي سي آن چند میلي اکي واالن KCL دارد؟
 KCL 74/5 گرم = 35/5 + 39 = یک اکي واالن

از آنجــــا کـه 1000meq  = یــک اکــي واالن اســت 
پــس 1000meq   -  74500meq خواهد بود. 

نتیجتـاً یک میلـي اکـي واالن KCL برابـر 74/5 میلی گرم 
خواهد بود. 

از طرفي طبق تعریف 15% یعني یک سـي سـي آن 150 میلي 
گرم KCL دارد پس هر یک سـي سـي آن حـــاوي 2 میلي 

اکي واالن KCL مي باشد. 
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ک
ستم متری

ضمیمه: معادل های سی
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