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 (Ferrovin) آهن تزريقی

 

 با توجه به سواالت متعدد در خصوص لزوم محافظت از نور داروی آهن تزريقی به اطالع همکاران محترم می رساند که:

ميلی گرم  100ميلی ليتری حاوی  5بصورت آمپول  Ferrovin( با نام تجارتی کمپلکس آهن تزريقی موجود در مرکز )فريک هيدروکسايد سوکروز .1

 عرضه می گردد.آهن 

 شرايط محافظت از نور ضروری نمی باشد. ،و بمنظورآماده سازی و تزريق نبوده اين دارو حساس به نور .2

ساير داروها، آهن تزريقی با داروهای با ناسازگاری )نرمال سالين( استفاده شود. با توجه به احتمال زياد از سرم نمکی فقطجهت رقيق سازی  .1

 شود. حتما جهت بررسی احتمال بروز واکنش دارويیاستفاده ميلی ليتر نرمال سالين  100 ازبرای رقيق سازی دارو  ديگر ترکيب/مخلوط نشود.

در اواسط زمان دقيقه انفوزيون شود. اين دارو را می توان  10طی ، و مابقی محلول هشد انفوزيوندقيقه  15ميلی ليتر اول طی حداقل  25، حاد

 همودياليز از کاتتر وريدی استفاده کرد.

ساعت بعد قابل نگهداری و استفاده  12انجام شود، دارو تا در داروخانه ( Clean Roomاگر رقيق سازی دارو در شرايط آسپتيک و در اتاق تميز) .4

ساعت بعد قابل  1دارو توسط پرستار و در بخش انجام شود، بدليل جلوگيری از رشد ميکروبی دارو حداکثر تا می باشد. ولی چنانچه رقيق سازی 

 نگهداری و استفاده می باشد.  

 ريوی فراهم باشد.  -قلبی حيااانجام با توجه به احتمال بروز واکنش شديد آلرژيک، در زمان تجويز دارو بايد شرايط و امکانات  .5

در صورت مشاهده ذره و رسوب از مصرف دارو  قيق سازی و تزريق به دقت آمپول را از نظر وجود ذره و رسوب بررسی نماييد.حتما قبل از ر .6

 خودداری نماييد.

 .نماييددارو جدا خودداری  SCيا  IMمی باشد از تزريق  قليايیبا توجه به اينکه دارو شديدا  .7

 

 

 دکتر ناصر هداوند
 و خطاهای دارويی  ناخواسته عوارض بررسی و ثبت مرکز

 مرکز آموزشی، تحقيقاتی و درمانی قلب و عروق شهيد رجايی -بخش خدمات و مراقبتهای دارويی 

 

 
شکاالت ظاهری داروها) تغيير رنگ، وجود ذره يا رسوب( و ا ،يیدارو اشتباه اي عارضه گونه هروقوع  مشاهده صورت در دشو می تقاضا محترم همکاران از

 .نمايند گزارش  2251با شماره داخلی  تلفنی تماس يا و زرد فرم و ارسال  تکميل طريق از را مراتبمشاهده داروهای تاريخ گذشته 


