
طرز نگهداري و مصرف ويال ها و داروهاي 

 اورژانسترالي  و خوراکي  تزريقي
 

 بسمه تعالي

 

 ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شت شمال رغب تهران  مرکز بهدا
  

   



 طریقه نگهداری دارو های ترالي اورژانس
 آتروپين

Atropine/Atropisol 

 

 دارو را در دماي اتاق و دور از نور و جريان هوا نگهداري كنيد. .1

 اپي نفرين
Epinephrine  hydrochloride/Adernalin 

 

 ويال ها را تا قبل  از مصرف در جعبه  خود و دور از نور نگهداري كنيد  .1

 محلول هاي داراي رسوب يا قهوه اي رنگ را دور بريزيد. .2

 

 ديازپام
Diazepam/Valium 

 

 ويال ها در دماي اتاق پايدارند .1

 اضافي ويال را دور بريزيد. .2

 

 فنوباربيتال
Phenobarbital   sodium/Barbito 

 

 دارو در دماي اتاق پايدار است و بهتر است دور از محيط اسيدي باشد تا رسوب ندهد. .1

 فني توئين
Phenytoin    sodium/Dilantin 

 فريز شدن حفظ نماييددارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد و از  .1

 محلول هاي تهيه شده بايد شفاف باشند .2

 اگر زردشدگي با قرار گرفتن در دماي اتاق برطرف نشد آن را دور بريزيد.در صورت قرار دادن در يخچال ، .3

 

 هيدروكورتيزون
Hydrocortisone/Cortef 

 

 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري كنيد25دارو را در دماي  .1

 روز در اين دما پايدار هستند 3تهيه شده تا  محلول هاي .2

 محلول هاي كدر را دور بريزيد. .3

 

 دگزامتازون
Dexamethasone/Decadrol 

 



 دارو را دور از نور نگهداري كنيد و از فريز شدن حفظ نماييد. .1

 آمينوفيلين
Aminophylline/Phyllocontine 

 

 دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد .1

 داده يا داراي كريستال را دور بريزيدمحلول تغيير رنگ  .2
 

 %2ليدوكائين 
Lidocaine/Xylocaine 

 

 دارو را در حرارت اتاق نگهداري كنيد .1

 دقت كنيد كه فقط محلول هايي كه برچسب آريتمي دارند را مصرف نماييد. .2

 فورسمايد
Furosmide/Lasix 

 

 از نور نگهداري كنيدآمپول ها و ويال هاي يك بار مصرف دارو را در دماي اتاق و دور  .1

 محلول هاي زرد شده ،تغيير رنگ داده يا رسوب كرده را دور بريزيد. .2

 

 رانيتيدين
Ranitidine   hydrochloride/Zantac 

 

 دارو را در دماي اتاق ،دور از نور و يخ زدگي نگهداري كنيد .1

 ساعت در دماي اتاق پايدارند 48محلول ها تا  .2

 ب محلول ها را دور بريزيد.در صورت تغيير رنگ يا ايجاد رسو .3

 

 هالوپريدول
Haloperidol/Haldol 

 در جاي خشك و خنك نگهداري شود. .1

 

 متوكلوپراميد
Metoclopramide 

 

 ويال ها در دماي اتاق و دور از نور پايدارند .1

 درجه سانتيگراد قابل مصرف هستند.4-30ساعت در دماي 48محلول هاي تهيه شده تا  .2

 نالوكسان
NarcanNaloxane/ 

 



 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري كنيد  15-30دارو را در دماي  .1

 ساعت پايدارند. 24محلول هاي تهيه شده تا  .2

 

 دوپامين
Dopamine/Dopastat 

 ويال ها را دور از نور و در دماي اتاق مي توان نگهداري كرد .1

 محلول هاي قهوه اي يا تغيير رنگ داده را دور بريزيد .2

 ساعت قابل مصرف هستند. 24تا محلول ها  .3

 نيتروگليسرين
Nitroglycerin/Tridil 

 

 دارو را در دماي اتاق و دور از نور نگهداري كنيد .1

 از يخ زدگي حفظ نماييد .2

 ساعت مي توان از دارو استفاده كرد. 48پس از حل كردن تا  .3

 

 هپارين
Heparin  sodium/Hepalean 

 

 هپارين در دماي اتاق پايدار است .1

 را دور از نور و حرارت نگهداري كنيد و از يخ زدگي محافظت نماييددارو  .2

تغيير رنگ خفيف اثري بر قدرت اثر دارو ندارد اما در صورت ايجاد رسوب يا تغيير رنگ شديد محلول را دور  .3

 بريزيد.

 درجه سانتيگراد پايدار است. 25ساعت در دماي  24داروي رقيق شده تا  .1

 

  سديم بي كربنات 
bicarbonate Sodium  

 درجه سانتيگراد و دور از حرارت و يخ زدگي نگهداري كنيد 40دارو را در دماي اتاق و زير .1

روز در دماي  45روز در يخچال و تا  100% آن تا 5/7محلول هاي ;پايداري محلول ها در يخجال افزايش مي يابد  .2

 اتاق پايدار است

 محلول هاي كدر شده يا رسوب داده را دور بريزيد. .3

 سولفات منيزيم
Magnesium  sulfate 

 دارو را در دماي اتاق نگهداري كنيد و از يخ زدگي محافظت نماييد. .1

 % 5ويال سديم كلرايد
Sodium  chloride 



 درجه سانتيگراد نگهداري شود15-30در درجه حرارت  .1

 

 %50دكستروز 
50%-Dextrose  20% 

 از گرماي شديد و يخ زدگي ، دور نگهداشته شود .1

 .از محلول شفاف استفاده شود فقط .2

 

 

 چیدمان ترالی احیا

 داروهای ترالی اورژانس
 

 کشوی اول

  عدد 5آمپول آترو پين 

  عدد5اپي نفرينآمپول 
  عدد 2آمپول ليدوكايين 

 عدد2 آمپول سولفات منيزيوم 
 عدد2آمپول دوپامين 
 عدد5آمپول آمينوفيلين 
 عدد3جي ان آمپول تي 

  عدد 10قرص تي ان جي 
  عدد5فورسمايدآمپول 
 عدد10آمپول نالوكسان 
 عدد5آمپول دگزامتازون 
 عدد5آمپول ديازپام 
 عدد 5 آمپول فنوباربيتال 
 عدد5آمپول هيدروكورتيزول 
 عدد5آمپول متوكلوپراميد 
  عدديك  ٪50ويال دكستروز 
  عدد5كربنات سديم بيويال 

  5ويال سديم كلرايد%  

 آمپول هالو پيريدول 

  عدد 10آب مقطر 

  25پريل قرص كاپتو 

 عدد 10قرص آ اس آ 



  عدد 1اسپري سالبوتامول 

  عدد 5آمپول رانيتيدين 

 کشوی دوم 

  عدد 5سي سي هركدام  10و  5و  2سرنگ 

 عدد 2انسولين هركدام  30و  20سرنگ انسولين 

  دعدد 5هركدام  25الي  20شماره سرسوزن 

  عدد 3لوله آزمايش معموليCBC  وPT  عدد 2هركدام 

  عدد تيغ اره 2+پنبه الکل يك ظرف 

 کشوی سوم 

 عدد5و آبي هركدام اسکالپ وين سبز 

 عدد1نمکي سرم قندي 

 عدد2سرم رينگر 

  عدد2درصد ٪5سرم قندي 

  عدد 2سبز و آبي و صورتي هركدام آنژيوكت 

 عدد5ست سرم 

  لوكو پالست و چسب ضد حساسيت 

 کشوی چهارم 

 نوزادان ، اطفال و بزرگسال هركدام يك عدد آمبوبگ 

 بزرگساالن و اطفال هركدام يك عدد الرنگوسکوپ 

 كوچك يك عدد قوه چراغ 

 باطري كوچك و بزرگ و متوسط هركدام دو عدد 

 عدد2رابط اكسيژن 

 سوند فولي در چند شماره 

  ماسك اكسيژن اطفال و بزرگسال 

 شيشه1بتادين 

 عدد5گاز استريل 

 نوزادان ، اطفال و بزرگسال هركدام يك عدد ايروي 

  عدد3تراشهلوله 

  پنس زبان گير و پنسmagill;sو قاشق كوچك يك عدد 



 قيچي يك عدد و تيغه بيستوري يك عدد 

 عدد2تيوب جي ان 

 عدد 4 در سايز هاي متفاوت دستکش استريل 

  عدد 3يورين بگ 

 

 

 توجه  توجه 

 

 

 

 

تجهیزات ترالي الزم به ذکر است مسئول ترالي اورژانس به صورت ماهانه باید کلیه اقالم دارویي و 

اورژانس را مورد بازبیني قرار داده و داروهای تاریخ مصرف نزدیک را شناسایي نموده و نسبت به 

 تكمیل ، تجهیز و به روز رساني این ترالي اقدام نماید.

در ضمن مسئول ترالي اورژانس حتما در خصوص پر بودن کپسول اکسیژن مرکز اطمینان حاصل 

 دن کپسول مراتب را به صورت آني گزارش دهد.نموده و در صورت خالي بو

 


