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 : اصول کلی

 Cc= ml 1cc=is gtt macro set  

Igr=1000mg         1cc+60 gtt microset     (lgtt macro =4gtt micro) 

Img = 1000µ (micro) 

cc/hr = gtt/min 

←تنظیم قطرات سرم  قطره در دقیقه =
𝟏𝟓×حجم

𝟔𝟎×ساعت
 

← تنظیم قطرات میکروست  قطره در دقیقه =
𝟒×𝟏𝟓×حجم

𝟔𝟎×ساعت
 

 

 

 

 هیلی لیتر آى دارٍ 100درصد یک دارٍ یعٌی هقدار برحسب گرم در 

 هیلی لیتر آب هقطر  100گرم لیدوکائین در 2٪2لیدوکائین (هثال 

 هیلی لیتر آب هقطر 100گرم هنیسیوم در 20٪ 20هنیسیوم 

 حاوی                                                        dex%5بنابراین یک ویال ) هیلی لیتر 100گرم دکستروز در  50%50        دکستروز

 ( گرم دکستروز است25

 

 ًیبز دارین ؟ dex%5٪ دکسترّز چقدر 5/7برای تِیَ هحلْل : سئْال

 ٪ باید اضافه کنین 5 هیلی لیتر به سرم دکستروز 100 گرم در 5/2یعنی 

10cc1000×100  )10× گرم 5/2 گرم  25 =(سرم 

 .تْیْوی شَد٪5/7هحلَل  ( گرم است 25حاٍی  ) اضافِ کٌین dex٪5یال ٍبٌابرایي اگر یک 

 

 

٪ چٌد سی سی است؟ 2 هیلی گرم لیدّکبئیي 60: هثبل

.از روش تناسب برای محاسبه داروهای درصدی به میلی گرم اضافه می شود: روش اول   

 

 

 

:روشمحاسثهداروهایدرصدی(لفا
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100 2 (2000 )

60 3
cc

gr mg cc

x mg x    

٪ چٌد سی سی است؟ 20هٌیسیْم  (ًین گرم) هیلی گرم 500: هثبل

100 20 (20/000 )

500 2 / 5
cc

gr mg cc

mg    

 

 

 هیلی گرم لیدوکائین است 25٪ حاوی 2وکائین دهر سی سی لی اضافه هی کنین 2٪ یک صفر به 2 هثاًل در لیدوکائین 

 . هیلی گرم هنیزیوم است 500 هر سی سی هنیزین حاوی  اضافه هی کنین 50٪ یک صفر به 50یا هنیزیوم 

 

 

 

 

 . در هحاسبِ دارٍّایی هاًٌد ّپاریي یا سایر دارٍّا بر حسب ٍاحد از تٌاسب استفادُ هی شَد

 حجن هحلَل( سی سی پرفیَزر500 سی سی در هیکرٍست ٍ 100)هقدار دٍز کلی دارٍی حل شدُ بر حسب ٍاحد

 سی سی در ساعتxدٍز دارٍی دستَر دادُ شذُ در ساعت                                 

 

 ؟ واحد هپارین در ساعت چند سی سی در ساعت است1000: هثال

(  000/10؛ 000/20؛000/25)ل شذُ در سرًگ پرفیَزر تِ دلخَاُ هؤسسِ یا پرسٌل اًتخاب هی شَدحهقذار دٍز کلی : تَجِ

سی سی در ساعت 2 

/m

x

50 1 25 000
1000 (رٍتیي یا دلخَاُ پرسٌل)  

 

 ّاحد ُپبریي در سبعت ؟ 800: هثبل

 به مقدار عددی درصد یک صفر اضافه می کنیم عدد حاصله مقدار به میلی  : روش دوم

گرم در هر سی سی است  

روشمحاسثهداروهاترحسةواحد(ب
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/m

x

1 10 000
800 (رٍتیي)  

/
x


 
800 50 4
10 000

cc/h 

 :از سادُ کردى تٌاسة فَق است: رٍش دٍم

سی سی درساعت  =
هحلَلسرًگ   حجن  × ٍاحذدٍزٍاحذ   دستَر دادُ شذُ

دٍز علوی دارٍی حل شذُ بر حسب 
 

 

 ؟ ّاحد ُپبریي در سبعت 1500: هثبل

3/75 سی سی در ساعت =
50 × 1500

20/000  رٍتیي هرکس یا دلخَاُ 
 

 

 :پروتکل آمیودارون 

 کشیدُ هی شَد بیوار cc 50در سرًگ  ( هیلی گرم300) آهپَل 2 هیلی گرم است ٍ 150ّر آهپَل ) 

  :(بِ ترتیب زیر) ساعت بگیرد24 هیلی گرم در 1050باید 

 150 ( دقیق30ِ الی 15حل در هیکرٍست ٍ اًفَزیَى در عرض )تصَرت تلَس  (یک آهپَل) هیلی گرم 

 6 ( سی سی در ساعت10) هیلی گرم در ساعت یا یک هیلی گرم در دقیقِ 60 ساعت اٍل تَسیلِ پرفیَزر 

 18 ( سی سی در ساعت 5) هیلی گرم در ساعت یا ًین هیلی گرم در دقیقِ 30 ساعت تعذی تَسیلِ پرفیَزر 

 : عوارض آمیو دارون

 !ّیپَتاًسیَى ٍ برادی کاردی

 

 

:محاسثاتداروهاترحسةمیکرو(ج

 

:(الف)روشتناسة:1روششماره
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𝟔𝟎 قطره میکروست است  ← 𝒎𝟏𝟓𝟎 پروفیوزه هر𝒄𝒄𝟏𝟎𝟎 میکروست یا𝒄𝒄 حجم حملول × 𝟔𝟎𝒈𝒕𝒕 دوز داروی حل 

(میلی گرم)شده  

← قطره در دقیقه  سی سی در ساعت  𝒙   

→ دوز دستور داده شده
× دوز خواستی) (وزن

 دوز مورد نیاز در دقیقه
 

 

  (هیکرّست) کیلْگرم چٌد قطرٍ در دقیقَ است؟ 70 هیکرّ در پبهیي برای بب ّزى 5:هثبل 

/

x

 

 

100 60 200 000
5 70 700

  است000/200 هیلی گرم است ٍ برحسب 200آهپَل در پاییي )

/min÷  2 = 5 cc/h
gtt

/ /x    
2100000200 000 350 6000 10 5
200000

 

 (تِ علت ایٌکِ حجن پرفیَزر ًصف هیکرٍست است) تقسین هی کٌین 2ترای تثذیل تِ پرفیَز ایي هقذار را تر : ًکتِ

 کیلْگرم چٌد قطرٍ هیکرّست در دقیقَ ّ چٌد 50 هیکرّگرم دّبْتب هیي برای بیوبر بب ّزى 10 ):هثبل 

  ( هی ببشد25000 هیلی گرم است ّ بر حسب هیکرّ 250دّز دبْتبهیي )سی سی در سبعت است 

/

x



 100 60 250 000
10 5  قطرُ در دقیقِ 12 2 6 cc/h 

 

 

 دٍز کلی دارٍی حل شذُ بِ هیکرٍ     حجن بِ سی سی 

 سی سی در ساعت = min×x)  60) دٍز هَرد ًیاز در ساعت→ (دٍز درخَاستی×ٍزى×60)

 

 کیلْگرم چٌد سی سی در سبعت است ؟ 60 هیکرّ ًیترّپرّسبید جِت بیوبر 5 (هثبل 

x



 

  
 50 50 1000

5 60 60
5 60 50 60

50000 18 cc/h 

 (چَى هی خَاّین دقیقِ را تِ ساعت تثذیل کٌین) د ٍم دقیق60ِاٍل ٍزى ٍ 60

:تیشترترایترایپرفیوزر(ب)تناسة  
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  (جْت سَْلت)در ٍاقع از رٍش تٌاسة الف تِ دست آهذُ است 

فاکتَرشذُ قطرُ→60× ٍزى×دٍز دستَر دادُ شذُ× حجن

 جْت تبذیل هیلی گرم بِ هیکرٍ→1000× دٍز اصلی دارٍی حل 
  =gtt/min= cc

hr
 

 (پرفیْزر) کیلْگرم چٌد سی سی در سبعت است  بیوبر65برای  (اپی ًفریي)هیکرّ آدرًبلیي ./. 3: هثبل

/ /
mg
  


 50 0 03 65 60

3 1000 1 95 2 cc/hr 

 .تکشیذcc50 هیلی گرم در سرًگ 1 آهپَل 3جْت سَْلت در هحاسثِ ّویشِ : ًکتِ

 کیلْگرم چٌد قطرٍ هیکرّست در دقیقَ ّ چٌد سی سی در سبعت 80 هیکرّ دّپبییي برای بیوبر5: هثبل

است؟ 

هیکرٍست  µ×𝑣×𝑤×60

𝑑𝑜𝑠𝑒 اٍلیِ  حل شذُ  ×1000
=

100×5×80×60

200×1000
=  12 gtt/min÷ 2=    6cc/h 

 

 

  ( استفادُ شذُ است2از فرهَل رٍش ! در ٍاقع جْت سَْلت خیلی تیشتر) استفادُ از ضریة ثاتت دارٍّا 3رٍش 

ضریةثاتت×وزن×دوزدستوردادهشده

نامدارو



ضریةثاتتدارودوزدارو

2روششماره  

استفادهازضریةثاتتداروها:3روششماره  
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جدولضریةثاتتداروها

 

 . یک ًَشتِ هی شَد 3 رٍش 2 بِ جای ٍزى در رٍش TNGدر هحاسبِ : تَجِ* 

؟  (هیکرّ پرّفیْزر) کیلْگرهی 75 هیکرّ دّپبهیي برای 4: هثبل

CC/hr5/4=2÷  برای هیکرٍستgtt/m:r 9=0.03×  75×4 

  دٍز ثابت دٍپاهیي0.03 ٍزى ٍ 75 دٍز درخَاستی ٍ 4

 CC/h 5/4 = 15٪× 75×4برای پرفیَزر

؟  (هیکرّست ّ پرفیْزر) کیلْگرم 85 هیکرّ دبْتبهیي برای بیوبر 10: هثبل 

   CC/hr 2 10n
gtt/mi20=10×0.024×85 هیکرٍست 

10×0.012×85 =  10 پرفیَز CC/hr  

 . کیلَگرم70 در ساعت است؟ ٍزى  cc هیکرٍ اپی ًفریي چٌذ 0.05:هثال

CC/hr 5/3=0.05×70 

 ( هیکرٍست ٍ پرفیَزر)؟  ( هیلی گرم10آهپَل )TNG هیکرٍ 10: هثال 

پرفیوزرمیکروست
 0.015 0.03  هیلی گرم200 دٍپاهیي

 0.012 0.024  هیلی گرم250 دتَتاهیي

 1 2  هیلی گرم3 اپی ًفریي

 0.06 0.12  هیلی گرم50 ًیترٍپرٍسایذ

TNG 10 هیلی5  هیلی گرم5 یا :
1.2 
 

 هیلی10
0.6 

 هیلی5
0.6 

 هیلی10
0.3 



محاسبات دارویی بخش وژیه  Page7 

 

CC/h 3 →0.3× 10n
gtt/mi6=0.6×10 

 (هیکرٍست ٍ پرفیَزر)؟ ( هیلی گرم5آهپَل ) TNG هیکرٍ 5         

CC/h3  = 0.6×5n
gtt/mi 6=5×1.2  

؟ ( کیلْگرم800ّزى ) هیکرًّیتر ّ پرّسبید 10:هثبل 

CC/h 48→ 2÷(هعوَال پرٍفیَزر است) n
gtt/mi 96 → 12× ./80×10→ هیکرٍ ست 

CC/h 48 → 6٪× 80×10→    پرٍفیَزر  

 

 

 قطرُ از ایي هحلَل ترا تر است تا دٍز دارٍی حل شذُ 6 سی سی هیکرٍست حل شَد 100در صَرتی کِ ّر دارٍیی در 

 یک ٍاحذ کَچکتر 

 هیلی گرم است 200 قطرُ هیکرٍست تراتر 6 هیکرٍست حل شَد cc 100دٍپاهیي در  (یک آهپَل) هیلی گرم 200هثال اگر 

 هیلی گرم است ٍ تا تَجِ تِ 10 قطرُ هیکرٍست تراتر 6 در هیکرٍست حل شَد TNG (یک آهپَل) هیلی گرم 10ٍ اگر 

 . تٌاسة هسائل حل هی شَد

 چٌذ قطرُ هیکرٍست ٍ پرفیَزر است؟ ( کیلَگرم75ٍزى ) هیکرٍ دٍپاهیي 5: هثال

µ200          6 قطرُ هیکرٍست  

               X                        5 75 375 / 11 25 12 gtt/min 

  سی سی در ساعت 6 جْت پرفیَزر 2تقسین بر 

  ؟ ( هیلی گرم10آهپَل ) TNG هیکر5ٍ: هثال

:4روششماره  
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  قطر6ُهیکرٍ    10                                          

X=3gtt/min    ÷2=1.5cc/h                        5 ٍهیکر x 

 ؟ ( کیلْگرم60ّزى ) هیکرّ دبْتبهیي 10: هثبل

  قطر6ٍ                       هیکر250ّ

X=-15gtt/min÷2=7.5cc/h 60×10=600ّهیکر    X 

 

 

 

 یا   ml/hrجْت هحاسبِ هقدار دٍز بِ هیکرٍگرم در بیواراًی کِ هی خَاّین بداًین با تَجِ بِ هقدار 

cc/hr چٌد هیکرٍ در دقیقِ هی گیرًد . 

 دارٍ هی گیرد ٍ هی xcc/hrبِ عٌَاى هثال ها ٍاردُ بخش ٍیژُ هی شَین ٍ هی بیٌین کِ بِ هقذار 

  (فقط جْت پرفیَزرّا)خَاّین بذاًین چٌذ هیکرٍ در دقیقِ هی گیرد 

 :فرهَل 

𝑚𝑙 یا سی سی بیوارکِ در ساعت هی گیرد

× ٍزى  ضریب ثابت دارٍ
 

 

5𝐶𝐶 بَ هقدار ICuبیوبری  در :هثبل 
ℎ  (پرفیْزر)  اپی ًفریي هی گیرد بیوبرچٌد هیکرّ در دقیقَ ای اپی

 ؟                                      ًفریي هی گیرد
𝑐𝑐

 ٍزى×1
=

5

70
= ٪ 7µ/kg/min 

 سی سی دٍ پاهیي هی گیرد هحاسبِ کٌیذ چٌذ هیکرٍ در دقیقِ دریافت 15 کیلَئی 60بیوار :هثال 

 هی کٌذ ؟

5روششماره  
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cc

0.015 × w
=

15

0.015 × 60
=

16Ý

𝑘𝑔
/𝑚𝑖𝑛 

  سی سی ًیترّپرّسبید هی گیرد چٌد هیکرّ در دقیقَ هی گیرد ؟5 کیلْ بَ هقدار 75بیوبر :هثبل

% %

cc

w


 

5
6 6 75

=  1µ/kg/min 

  هی گیرد؟TNGچٌذ هیکرٍ در دقیقِ  ( هیلی گرم10آهپَل ) هی گیرد TNGبیوار سی سی 15: هثال

𝐶𝐶

./3
=

15

./3
= 50

µ
min  

 

  سی سی دبَتاهیي هی گیرد چٌذ هیکرٍ در دقیقِ دریافت هی کٌذ؟10 کیلَیی 80بیوار : هثال 

cc

0.012 × w
=

10

0.012 × 80
= 10 𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 


