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 ترومبوفلبيت فلبيت/  –آميودارون تزريقی 

 

بهه اطهال     آن سواالت متعدد در خصوص و  ماه گذشته  9در  CCUافزايش موارد فلبيت متعاقب تزريق آميودارون در بخش های با توجه به 

 همکاران محترم می رساند که:

عرضه می  آميودارون  ميلی گرم 220يلی ليتری حاوی م 9بصورت آمپول    Cordaroneبا نام تجارتی اغلب مرکز مصرفی تزريقی آميودارون  .2

ساخت شرکت ژنريک ماه گذشته از آميودارون  9همچنان که طی  .در صورت کمبود دارو، از ساير برند ها نيز ممکن است استفاده شود گردد.

Biologici Italia Laboratories در مرکز استفاده شده بود. 

 ساعت از آميودارون تزريقی و سپس خوراکی استفاده می شود.  54برای درمان آريتمی، بر اساس پروتکل معموال بمدت  .5

. رخ می دهد( ) در اغلب موارد فقط فلبيت% موارد مشاهده می شود52از عوارض شايع آميودارون تزريقی می باشد و در  /فلبيتترومبوفلبيت .9

از ديگر . و معموال طی چند ساعت اول شرو  انفوزيون دارو رخ می دهد می باشد superficialحاصل از آميودارون از نو   /فلبيتترومبوفلبيت

 اشاره کرد. نيزتيروتوکسيکوز  و شوک آنافيالکسیهايپوتانسيون، عوارض آميودارون تزريقی می توان به 

  9يا  5درجه  AVديد به آميودارون يا يد، شوک کارديوژنيک، براديکاردی سينوسی، بلوک موارد منع مصرف: حساسيت ش .4

 رعايت نکات زير کمک کننده می باشد: /فلبيتترومبوفلبيتبمنظور مديريت و پيشگيری از افزايش بروز  .2

ساعت نيم و طی  (mg/ml 1.5)رقيق %2سی سی سرم قندی  200ميليگرم از دارو در  220برای اجرای پروتکل تزريق آميودارون، ابتدا  -

. ساعت انفوزيون شود 54و طی  (mg/ml 1.8) % رقيق2سی سی سرم قندی  200در آمپول(  6)ميليگرم از دارو  300انفوزيون شود. سپس 

می توان از غلظت های  /فلبيتدر صورت بروز سريع ترومبوفلبيت،   mg/min 0.5ساعت  28و سپس بمدت  1mg/minساعت اول  6

 } (1.2mg/ml) %2سی سی سرم قندی  200در آميودارون ميليگرم  600مثال  }کمتر دارو استفاده کرد

( و افزايش سرعت تزريق احتمال بروز عارضه و شدت آن را 2mg/mlاز  رقيق سازی دارو در مقدار سرم کمتر )غلظت دارويی بيشتر -

 افزايش می دهد.

 % رقيق شود. رقيق سازی آن با ساير سرم ها ممنو  می باشد.2با سرم قندی آميودارون فقط بايد  -

يوکت ژاز رگ خارج شود احتمال بروز فلبيت در اطراف آنحين انفوزيون بيند و دارو بچنانچه موقع نصب آنژيوکت برای بيمار، رگ صدمه  -

 .فلذا توصيه می شود در اين صورت محل آنژيوکت تغيير يابد افزايش می يابد.

رگ مرکزی انفوزيون  طريق ساعت به آميودارون تزريقی نياز دارد بهتر است که دارو از 54چنانچه پزشک تشخيص دهد که بيمار بيش از   -

بيشتر باشد بايد از رگ مرکزی  2mg/mlهمچنين اگر غلظت داروی رقيق شده در سرم از   شده يا از غلظت های کمتر دارو استفاده شود.

ريق رگ طاز ( 6mg/mlمی توان دارو را با غلظت های بيشتر ) تا انچه بيمار محدوديت شديد دريافت مايعات داشته باشد چن استفاده شود.

 استفاده کرد.با رعايت سرعت تزريق مرکزی 
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 .ميکرون بهمراه ست سرم استفاده شود 0.22پيشنهاد شده برای انفوزيون آميودارون از فليتر  -

ضد التهاب غير استروئيدی خوراکی مانند ايبوپروفن  و درد ازفلبيت ز از هپارين و برای درمان عالمتی ترومبوبرای درمان عالمتی عارضه  -

 .می شوداستفاده 

 % رقيق شوند در زير آورده شده است:2جهت اطال  پرستاران محترم داروهايی که فقط بايد با نرمال سالين يا سرم قندی 

 

 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 

 

 

سازگار هستند  D5W) (  %2 با سرم قندی ی که فقط داروهاي

 
 Acetylcysteine 
 Amphotericin B 
 Amiodarone - Cordarone ® 
 Ciprofloxacin - Cipro ® 
 Filgrastim (Neupogen ®) 
 Isoproterenol (Isuprel ®) 
 Mannitol 

 Methyldopate (Aldomet ®) 
 Nitroglycerin 
 Nitroprusside (Nipride ®) 
 Norepinephrine (Levophed ®) 
 Pentamidine 
 Procainamide (Pronestyl ®) 
 Propofol 
 Trimethoprim /Sulfamethoxazole(Bactrim) 

سازگار هستند  ) (NS نرمال سالين با سرم  ی که فقط داروهاي

 
 Ampicillin 
 Ampicillin/Sulbactam 
 Caspofungin Acetate ( Cancidas ®) 
 Desmopressin (DDAVP ®) 
 Digoxin IMMUNE FAB - Digibind ® 
 Ertapenem Sodium - Invanz ® 
 Erythromycin 
 Hydralazine 
 Imipenem/cilistatin (Primaxin ®) 

 Infliximab (Remicade ® ) 

 Insulin Regular 
 Iron Dextran 
 Iron sucrose (Venofer®) 
 Levothyroxine (Synthroid ® ) 
 Metronidazole (Flagyl ®) 
 Phenobarbital 
 Phenytoin (Dilantin ®) 
 Reteplase (Retavase® ) 
 Sodium Ferric Gluconate Complex (Ferrlecit ®) 

 

Sterile Water)   سازگار هستند )داروهايی که فقط با آب استريل مخصوص تزريق   

 
 Hematin (PANHEMATIN ®) 
 Valproate Sodium (Depakine®) 

 

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

 .نمايند گزارش  5522با شماره داخلی  تلفنی تماس يا و زرد فرم و ارسال  تکميل طريق از را مراتبمشاهده داروهای تاريخ گذشته 


