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داروهای حساس به نور
بمنظور انبارش و نگهداری صحيح داروها در طول مدت نگهداری دارو در انبار يا هنگام آماده سازی و استفااده ترريت ا از دارو تو ته و رعايتا شتراي
تعريف شده برای هر دارو مانند دما ،رطوبا و محافظا از نور از اهميا بسرايی برخوردار اسا.
اشعه  UVمو ود در نور خورشيد يا برخی المپ ها باعث بروز واکنش های مخفلای مانند اکسيداسيون ،هيدرولير و کاهش پوتنسی در داروهای حساس به
نور می شود .اين داروها اغلب داروهای ترريقی محلول هسفند.
ها پيشگيری از نگرانی بی مورد و همچنين رعايا موارد ضروری بايد تو ه داشا که از نظر زمان بندی داروهای حساس به نور به سه دسفه تقسيم می
شوند:
 -1داروهايی که فق در طول مدت نگهداری Storageا بايد از نور محافظا شوند .اين داروها يا در بسفه بندی عبه  /الومينيتومی عرضته متی
شوند يا رنگ پوکه ويال يا آمپول آنها تيره اسا .پس از آماده سازی يا رقي سازی اين داروها و حين ترري اقدام خاصی ها محافظا از نور
الزم نيسا.
 -2داروهايی که بصورت پودر خشک عرضه می شوند و پس از حل شدن توس حالل Reconstitutionا حساس به نور می شوند .يعنی از زمتان
حل کردن دارو تا قبل از اسفااده از دارو بايد از نور محافظا شوند .اين داروها ممکن اسا در طول مدت نگهداری در انبار احفيا ی به محافظا
از نور نداشفه باشند .چنانچه بالفاصله پس از حل شدن نير اسفااده شوند احفيا ی به محافظا از نور نيسا.
 -3داروهايی که بسيار حساس به نور هسفند و در تمام مراحل نگهداری ،آماده سازی و حين ترري آهسفه /اناوزيون Administrationا نير بايد
از نور محافظا شوند .بدين منظور لوازم ترري بايد تيره باشند يا با فويل الومينيومی پوشانده شوند.
نام برخی از داروهای رايج حساس به نور در دول زير آورده شده اسا .ها اطالعات تکميلی به بروشور دارو مرا عه شود.
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Bupivacaine, Cefazolin, Cefotaxime,
Ceftazidime, Ceftriaxone, Cefuroxime,
Ciprofloxacin, Cisatracurium, Dexamethasone
Sodium phosphate, Diazepam, Diazoxide,
Digoxin, Dopamine, Doxycycline, Ephedrine,
Epinephrine, Eptifibatide, Factor VIIa,
Fibrinogen, Furosemide, Insulin,
Isoproterenol, Linezolid, Metoclopramide,
Nitroglycerin, Nitroprusside, Norepinephrine,
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( Contrast media
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در مورد لروم محافظا از نور حين مصرف برای داروی ايروپروترنول اتااق نظر و ود ندارد.



داروی  Soluvit Nچنانچه به اينفراليپيد اضافه شود بدون محافظا از نور می تواند اناوزيون شود.
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