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آشنایی فراگیران با بعضی از    

 داروها و نحوه محاسبات داروئی



اصول کلی و نحوه محاسبه تنظیم قطرات سرم از طریق ست سرم و  – 1

 میکروست
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 1: نکتهgtt Macro = 4gtt Micro 

ساعت  6در مدت سرم را لیتر میلی 1200در صورتی که بخواهید : مثال 

 .انفوزیون نمائید تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه کنید

 

تعداد قطرات در دقیقه=    
𝟏𝟐𝟎𝟎×𝟏𝟓

𝟔𝟎×𝟔
 =50 

 



باشد فرمول  15در صورتی که فاکتور قطره برابر با : روش محاسبه سریع 

 :اختصاری ذیل به شرح ذیل 

 

 

 

تعداد قطرات در دقیقه=  
   𝐜𝐜 برحسب مقدارمحلول  

4× انفوزیون زمان (ساعت)
=

1200
6×4

     = 50 



 لیترسرم1)میلی لیتر سرم  3000دستور  TAH+BSOمددجویی پس از عمل : مثال 

𝟐لیتر سرم  1، رینگر 

𝟑
  𝟏

𝟑
چقدر سرم   hمدد جو هر  . دارد  18hدر عرض (  DIW5%الیتر ،  

 الف.                                                     )و تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه کنید

سرم  3000   cc          18 h 

 x = 
𝟑𝟎𝟎𝟎 𝒖 

𝟏𝟖
   = 166/6                       1 h             166cc 

   x                      1h  

ب)تعداد قطرات در دقیقه=  3000×𝟏𝟓

𝟏𝟖×𝟔𝟎
   41 =gtt 

روش محاسبه سریع=  3000
18×𝟒

  41  =gtt 

 



برای بیماری که به علت ترمیم جدار فاشیا شکم بستری است : مثال 

دقیقه  30به مدت  N/sمیلی لیتر سرم  100گرم سفتازیدیم در  2دستور 

 .تجویز شده است 

 

تعداد قطرات در دقیقه = 100×60
0.5×60

 =200gtt 



قطره میکروست می باشد  4هر قطره ست برابر با : روش محاسبه سریع

باشد فاکتور  15بنابراین در صورتی که فاکتور قطره ست برابر با 

 .    می گردد فرمول اختصاری ذیل به دست می آید 60میکروست برابر با 

𝒄𝒄    حسب بر محلولی مقدار
انفوزیون زمان  

 تعداد قطرات در دقیقه بر حسب محاسبه سریع= 

 

200gtt=100
0.5

 روش محاسبه سریع تعداد قطرات در دقیقه= 



 داروهای درصدیدوزاژ نحوه محاسبه مقدار  – 2

وقتی عنوان درصد برای یک دارو مطرح می شود بیانگر این موضوع است 

از آن دارو موجود می باشد به عنوان گرم  xمیلی لیتر محلول  100که در 

 محلولمیلی لیتر  100گرم دارو در  2یعنی % 2مثال 

 

هرگاه محلول بر حسب درصد باشد درصد را : روش محاسبه سریع 

برداشته با اضافه کردن صفر کنار عدد باقی مانده مقدار دارو بر حسب 

%  1محلولبنابراین . به دست می آید ( لیترمیلی )میلی گرم در اسی سی 

 میلی لیتر محلول 1میلی گرم در  10یعنی 

 



میلی گرم لیدوکائین  60بطنی تاکیکاردی برای یک بیمار مبتال به : مثال 

در % 2به صورت داخل وریدی تجویز شده است در صورتی که لیدوکائین

 .دسترس باشد چند میلی لیتر لیدوکائین باید تزریق شود

 

 

1cc  𝒎g 20          cc 1/𝒎g 20  = 2آمپول لیدوکائین% 

3cc   =x          x           60𝐦g 

 



  4هر  Imگرم  5،  50%دستور سولفات منیزیوم پره اکالمسی مددجویی به علت : مثال 

سولفات زده  IMپاتال دارد به مددجو چند سی سی در هر تزریق رفلکس ساعت یا چک 

 .می شود

 

cc  1gr=2cc   4  =gr 2 cc           1  /𝒎g 500  = %50 

 2   سولفات                                                                                                        

2           r g 1 

10cc  =x           x                r  g 5 

 

 



پالکت در حد   ↓شدید و پراکالمسی و  ↑ bpمددجویی به علت  : مثال 

را دارد اگر بخواهیم با   h  /r 2g،  02%منیزیوم دستور سولفات  100،000

چند سی سی باید در میکروست بدهیم میکروست دارو را به مددجو 

 منیزیومسولفات  cc =𝒎g 200    %20 1 شودریخته 

Cc 1                              𝒎g200 

10cc  =
𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎
   =x                  x       )1000×2 (2  گرم تبدیل به𝒎g 



 20% به سولفات  50% سولفات تبدیل  :نکته 

 

50gr                            cc 100  اولمرحله :  50% از سولفات 

25gr=    x                                       cc 50 

50cc                                 gr 25                          : مرحله دوم 

  Cc  4  =x                   x                        2gr 

موجود 20%باشیم و سولفات منیزیوم داشته order   =h /gr 2یعنی اگر 

 .شودکشیده می  50% سی سی از سولفات  4 –نبود 

 

 



نحوه محاسبه داروهایی که بصورت میلی گرم در دقیقه یا میکروگرم  – 3

 .در دقیقه تجویز می شود

 نکته :h / cc  =min  /1gtt 

 

 

=
           (     )60×         𝒄𝒄(   

(𝒎𝒈

           

)         
    (                

)        min/mg                                         

 



تجویز شده است در 1𝒎g/min  دستورآمیودارون برای بیماری : مثال 

قندی مخلوط کرده سرم میلی لیتر  100میلی گرم در  300صورتی که مقدار 

 .باشیم مقدار قطرات در دقیقه با میکروست محاسبه کنید



 با سرم ن اآمیودار: نکتهN/S  سازگار است و برای رقیق کردن غیر

 .استفاده شود D/W 5%از سرم 

 

= 
𝟏×𝟔𝟎×𝟏𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎
 = 20gTT/min)         (                      

 

                                    
𝟏×𝟔𝟎×𝟓𝟎

𝟑𝟎𝟎
= 10cc/h        =

)              (              



دارد تعداد  2𝒎g/minدریپ لیدوکائین مددجویی دستور : مثال 

 .قطرات در دقیقه را محاسبه کنید

 

= 
𝟐×𝟔𝟎×𝟏𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎𝒎𝒈
 = 30 gTT/min)        (                      

 = 
𝟐×𝟔𝟎×𝟓𝟎

𝟒𝟎𝟎
 = 15 cc/h                                

 



برای یک بیمار مبتال به فشار خون باال سرم نیترو گلیسرین با : مثال 

در دقیقه تجویز شده است در صورتی که یک آمپول ماکرو گرم  5دوز 

 N/Sمیلی لیتر سرم  100را در ( میلی گرم  5حاوی ) نیترو گلیسرین 

 .رقیق کرده باشند تعداد قطرات در دقیقه محاسبه کنید

 

= 
𝟓×𝟔𝟎×𝟏𝟎𝟎

𝟓𝒎𝒈×𝟏𝟎𝟎𝟎
= 6gTT/mim                     

 
                            

= 
𝟓×𝟔𝟎×𝟓𝟎

𝟓𝒎𝒈×𝟏𝟎𝟎𝟎
 = 3 cc/h                      

             

 



 میلی گرم دارو می باشد برای این که  5هر آمپول نیترو گلیسرین حاوی : نکته

ضرب می  1000واحد آن با دوز داروی تجویز شده یکسان شود آن را در 

 .کنیم

 ، سی سی میکروست ریخته شود 100هر دارویی با هر  میزان در هرگاه 

آن حاوی همان مقدار داروست که ریخته شده با یک واحد قطره 6

 کوچکتر

آن  قطره 6، سی سی میکروست حل کردید  100در  TNG5𝑴g: مثال 

TNG5𝝁g دارد. 

 



 2mg/minدستور آمپول البتالول  Bpمددجویی به علت کریز : مثال 

 .                       تعداد قطرات در دقیقه  را محاسبه کنید

5𝑚g          1cc 5𝑚g/ml  البتالولآمپول 

x      20                  X=100𝑚g  

 .باشدمی  100𝒎gیک آمپول البتالول بنابراین 

 30 cc/h== 
𝟐×𝟔𝟎×𝟓𝟎

𝟐𝟎𝟎𝒎𝒈
                               

 
 

= 
𝟐×𝟔𝟎×𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎𝒎𝒈
 =60gTT/min                     

        

 

  



به ازای کیلوگرم  (  𝝁g) نحوه محاسبه داروهایی که بصورت میکروگرم  -4

 .تجویز می شود 𝝁g/kg/min–وزن بیمار در دقیقه 

 

 

=
(𝒎𝒍  )        ×          ×   ×                

                 ×𝟏𝟎𝟎𝟎
                       (         ) 

            
(𝒎𝒍                             ×   ×                ×        (   

    ×       
 =                  (             )

 

 



 دوبرتکس جز این دسته داروها می باشددوپامین آمپول : نکته. 

کیلوگرم وزن می باشد  70دارای که BPافت برای یک بیمار مبتال : مثال 

تجویز شده است در صورتی که  10𝝁g/kg/minمقدار داروی دوپامین، 

  N/Sمیلی لیتر سرم  100میلی گرم را در  200معادل دوپامین یک آمپول 

 ؟رقیق کنیم چند قطره در دقیقه باید به بیمار تزریق شود 

 
= 

𝟏𝟎𝟎×𝟔𝟎×𝟕𝟎×𝟏𝟎

𝟐𝟎𝟎×𝟏𝟎𝟎𝟎
 = 21 gTT/min)         (                      

                                                   

= 
𝟓𝟎×𝟔𝟎×𝟕𝟎×𝟏𝟎

𝟐𝟎𝟎×𝟏𝟎𝟎𝟎
 = 10/5 cc/h     (                   

)         

 



 میلی گرم مقدار دارو در هزار ضرب شده تا به  200در مخرج کسر : نکته

بر صورت کسر داده شده در دوز داروی دستور گردد زیرا میکروگرم تبدیل 

 .می باشدمیکروگرم حسب 

   ↓دچار خونریزی واژینال شدید و  s /cبعد عمل     g2 L1ساله با  43خانم : مثال 

Bp  10 شده است طبق دستور مشاورقلب𝝁/kg/Min در ضمن . دو بوتامین دارد

 .کنیدنحوه محاسبه با میکروست و پمپ انفوزین عنوان . بوده  kg 85وزن بیمار 

 

 

Min/gtt20
𝟏𝟎𝟎×𝟔𝟎×𝟖𝟓×𝟏𝟎

𝟐𝟓𝟎×𝟏𝟎𝟎𝟎
  )       (                      =      = 

 

h/cc10
𝟓𝟎×𝟔𝟎×𝟖𝟓×𝟏𝟎

𝟐𝟓𝟎×𝟏𝟎𝟎𝟎
   =                           =   

 



یا میلی (  h/u)نحوه محاسبه داروهایی که بصورت واحد در ساعت  – 5

 .تجویز می شود h/𝒎gگرم در ساعت 

 

        ×          ×                    

     )    (      𝟔𝟎×                   
                                                    

 = 

                        
                 ×        ×(       )     

                    
 

)              (                   = 

 



 داروهایی که بصورت واحد در ساعت: نکته(h /u ) اختصاص دارد به

واسترپنوکیناز و داروهایی که بصورت میلی گرم در ساعت تجویز هپارین 

 آمیودارونمی شود مثل 

  h  /uهپارین دستور  DVTمبتال به  28wبرای یک خانم حامله : مثال 

میلی لیتر سرم  100را در هپارین  u 10000شده است در صورتی که تجویز 1000

s/N  رقیق کرده باشیم نحوه محاسبه یا میکروست و پمپ انفوزین را محاسبه

 .کنید

 

 

Mingtt  / 
𝟏𝟎𝟎×𝟔𝟎×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎×𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
                      =   = 10

5 cc/h
𝟏𝟎𝟎𝟎×𝟓𝟎×𝟏

𝟏×𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
                               =   =  

 



را داده و نحوه  h/u 1گوالر انسولین ردریب دستور  DKAمددجویی ، علت : مثال 

 محاسبه 

 

 

 انسولین چارت دریپ  : نکتهBS هر یکساعت انجام می شود. 

 

 

Min/gtt2
𝟏𝟎𝟎×𝟔𝟎×𝟏

      = 
𝟔𝟎×𝟓𝟎

                               

 

 
h/1cc

𝟏×𝟓𝟎×𝟏

𝟓𝟎𝒖
                                       = 

 

 

داریم نحوه   HTNبرای بیمار مقاوم به درمان  50Mg/hالبتالول دستور آمپول : مثال 
 .کنیدمحاسبه را عنوان 

h/cc 
𝟓𝟎×𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
                                    =  = 25

 

h/gtt  50
𝟏𝟎𝟎×𝟔𝟎×𝟓𝟎

𝟔𝟎×𝟏𝟎𝟎
                                 =   = 

 

 



 :سوال 

پایین به دستور   EFمددجویی بستری در بخش به علت  

آمپول الزیکس را داده نحوه  5𝒎g\hقلب دستور 

 محاسبه را عنوان کنید با پمپ انفوزیون



      : 

hcc  / 2/5
𝟐𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎

𝟓×𝟓𝟎

(
      =  = 

 𝟓) 𝟏𝟎𝟎
 

mg 100lasix   = S AMP20mg   -   lasix AMP 1 

 



 h /uدریپ هپارین مددجوئی بستری در بخش مادران پر خطر دستور 

 .عنوان کنیدانفوزیون نحوه محاسبه با پمپ  دارد  1200

 



:جواب   

𝟓𝟎×𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝒖
4/2  cc/h  

 

  

         
    

 



 بیمارستان به BPکریز علت به مددجویی : سوال

  البتالول دریپ قلب دستور به و است کرده مراجعه

0.5𝒎g/Min انفوزیون پمپ با محاسبه نحوه دارد 

 .کنید عنوان را



 : جواب 

 

100𝑚g/20cc                  Smg/𝑚l                     1البتالول آمپول 

 

 

𝟎.𝟓×𝟓𝟎×𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎𝐌𝐠
 =15cc/h  

 

 



  : سوال

 دستور  0.1𝝁g/kg/Min دستور 60KG وزن با مددجو

 .کنید بیان را انفوزیون پمپ با محاسبه نحوه دارد آدرنالین



 :جواب 
 

 
×    ×                Min    50×

     2( 𝟐𝟎𝟎𝟎 )
=

𝟎.𝟏×𝟔𝟎×𝟔𝟎×𝟓𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎
=9cc/h 

 



می باشد و برای بکار انداختن  1𝑚g/ ccآمپول آدرنالین به شکل : نکته 

با :  Iتزریق وریدی سریع تهیه آدرنالین  1𝑚g-0.5مجدد قلب وریدی 

سی سی نرمال سالین محلول  9با  1mgیک بار رقیق کردن یک آمپول

1

1000
 .می باشد 100𝜇آن برابر با  ccبه دست می آید هر  

به دست می  1mgبا دو بار رقیق نمودن با یک آمپول :  2تهیه آدرنالین 

 .می باشد  10𝜇آید که هر سی سی آن برابر با 






