






. بدالیل زير محاسبات كلينيكي داروها از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد

اجازه تجويز و استفاده داروها توسط پرستار در موقعيت هاي بحراني -1

(بولوس، انفوزيون )تنوع نوع روش استفاده از داروها -2

اهمیت



3- (دوپامين)اثر گذاري بعض ي از داروها با دوزهاي خيلي كم

(آتروپين، بريتليوم)اختالف زياد بين دوز درماني در بين داروها -4

(ننيپرايد، ليدو كائي)اختالف كم بين حداقل و حداكثر دوزهای درماني داروها -5

همیتا



اختالف بين حداقل غلظت یا دوز درمانی با حداقل غلظت یا دوز سمی-6

می باشد 18mgو حداقل دوز سمی 8mgحداقل دوز درمانی آمینوفیلين 

هرچه این محدوده بیشتر باشد بهتر است

اهمیت



(دوپامين)تغيير در مكانيسم تاثير داروها با كمترين تغيير در دوز دارو -7

مثل ) و ویال های موجود اختالف زياد مابين دوز دارو و مقدار دارو در آمپول ها -8

TNG)

اهمیت



: مقدمه 
Every nurse must know and practice the six rights of 
medication administration including the

1. Right drug

2. Right dose

3. Right route

4. Right time

5. Right patient

6. Right documentation

Although the right drug, route, time, patient, and documentation 
may be readily identified, the right dose requires arithmetic 
skills that may be difficult for you. Calculating the right dose of 

medication to be administered to apatient is one of the first 
steps toward preventing medication errors.



.ودهفت مورد اول الزامی است و رعایت پاسخ مناسب به دارو توصیه می ش



RIGHT DRUG
Many drugs have similar spellings, different concentrations, and 

several generic forms. Before administering any drug, compare 

the exact spelling and concentration of the prescribed drug that 

appears on the label with the information contained in the 

medication administration record or drug profile. Regardless of

which drug distribution system your facility uses, you should read 

the drug label and compare it to the medication administration 

record at least three times:

• before removing the drug from the dispensing unit or unit dose 

cart

• before preparing or measuring the prescribed dose

• before opening a unit dose package (just before administering 

the drug to the patient).



RIGHT TIME

Various factors can affect the time that a drug is

administered, such as the timing of meals and other

drugs, scheduled diagnostic tests, standardized times

used by the institution, and factors that may alter the

consistency of blood levels and drug absorption. Before

administering any p.r.n. drug, check the patient’s chart

to ensure that no one else has already administered it

and that the specified time interval has passed. Also,

document administration of a p.r.n. drug immediately.



RIGHT DOSE
Whenever you’re dispensing an unfamiliar drug or in doubt about

a dosage, check the prescribed dose against the range specified

in a reliable reference. Be sure to consider any reasons for a

dosage adjustment that may apply to your particular patient. Also,

make sure you’re familiar with the standard abbreviations your

institution uses for writing prescriptions.

RIGHT PATIENT
Always compare the name of the patient on the medication record with the name

on the patient’s identification bracelet. When using a unit dose system, compare

the name on the drug profile with that on the identification bracelet.



RIGHT PREPARATION AND ADMINISTRATION
For drugs that need to be mixed, poured,or measured, be sure to maintain 

aseptic technique. Follow any specific directions included by the manufacturer 

regarding diluent type and amount and the use of filters, if needed. Clearly 

label any drug that you’ve reconstituted with the patient’s name, the strength 

or dose, the date and time that you prepared the drug, the amount and type of 

diluent that you used, the expiration date, and your initials.
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• Patient Parameters

• According to age

• Child and infant doses

• Young’s rule 

• Cowling’s rule

• Fried’s rule for infants

Calculation of doses

 
  doseadultX
yearsage

yearschildofAge
ChildforDose










12

 
doseadultX

yearsbirthdaynextatAge
ChildforDose







24

 
doseadultX

monthsAge
InfantforDose







150
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• Patient Parameters

• According to body weight

• Clark’s rule

Calculation of doses

 
doseadultX

lbweight
doseChild







150



دوز بر اساس سطح بدن

 مساحت سطح بدنBody Surface Area (BSA) گروه از بیماران استفاده می شود2در  :
.دانبیماران سرطانی که شیمی درمانی دریافت می کنند و بیماران کودک، به استثناء نوزا



 70و قد kg 8باشد، دوز دارو برای کودکی با وزن 75mgاگر دوز بالغین برای دارویی : مثال
cmچقدر است؟



ARABIC NUMBERS AND ROMAN NUMERALS

Most medication dosages are ordered by the 
physician or the nurse practitioner inthe metric and 

household systems for weights and measures using 
the Arabic numbersystem with symbols called 

digits (ie, 1, 2, 3, 4, 5). Occasionally, orders are

received in the apothecaries’ system of weights and 
measures using the Romannumeral system with 

numbers represented by symbols (ie, I, V, X). The 
Romannumeral system uses seven basic symbols, 

and various combinations of these symbols

represent all numbers in the Arabic number system.



ARABIC NUMBERS AND ROMAN NUMERALS

























Converting from One Unit to Another

• To convert from a larger unit to a smaller unit, 

multiply by 1000 or move the decimal point 

three places to the right   

• To convert from a smaller unit to a larger unit, 

divide by 1000 or move the decimal point 

three places to the left



Units & Equivalences

Convert 0.25 mg into micrograms

Convert 600 micrograms to mg







1:10,000 strength means that in every 10,000ml of 

solution you will find 1g of Adrenaline.  Therefore, how 

many mg of Adrenaline would there be in 10mL of 

1:10,000 Adrenaline?



Answer

• 1:10,000 means that 1g of adrenaline is 

dissolved in 10,000mL.

1g = 10,000mL

1000mg = 10,000mL

Divide both sides by 1000

1mg = 10mL







محاسبه ی دوزاژ داروهای درصدی

روش اول 

وقتی دارویی بصورت درصدی مطرح می شود یعنی

 میلی لیتر محلول،100درxگرم از آن دارو موجود است

 
ً
.میلی لیتر محلول 100گرم دارو در 2یعنی % 2مثال

میلی گرم در2000گرم یا X=2میلی گرم 20

میلی لیتر100=حجم مورد نظر میلی لیتر1در



 چه ميزان مانیتول وجود دارد؟% 20س ی س ی سرم مانیتول 500در

مثال



20 : % گرم مانیتول وجود دارد 20س ی س ی 100در هر

 گرم مانیتول وجود دارد100س ی س ی    500:   در نتیجه

پاسخ



میلی گرم 60برای یک بیمار مبتال به تاکیکاردی بطنی با وضعیت همو دینامیک پایدار :مثال
در دسترس % 2در صورتی که لیدوکائين . لیدوکائين به صورت داخل وریدی تجویز شده است

.باشد،چند میلی لیتر لیدو کائين باید تزریق شود

میلی گرم در 2000گرم یا 2در چند میلی لیترمیلی گرم60

X=3=ML 100



در .گرم تجویز شده است1برای بیمار مبتال به هیپر کالمی،آمپول گلوکونات کلسیم به مقدار : مثال

در دسترس  باشد ،چند میلی لیتر ( ml10% )10صورتی که آمپول مورد نظر به صورت 

گلوکونات کلسیم باید به بیمار تزریق شود؟

گرم در  10ا  گرم  در چند میلی لیتر

X=10Ml=100





تنظیم قطرات سرم

:فاکتور قطره

میلی لیتر می باشد که به آن فاکتور ست سرم 1قطره ست سرم برابر با 15هر 
گویند،ممکن است در   ست های مختلف این عدد  متفاوت باشد ،باید به عدد 

.نوشته شده بر روی پوشش پالستیکی ست سرم مراجعه شود

.می باشد60:فاکتور میکروسیت 

.دبرای محاسبه مقدار محلول باید برحسب میلی لیتر و زمان برحسب دقیقه باش



جویز محاسبه دارو های که به صورت میکرو گرم در دقیقه یا میلی گرم در دقیقه ت
می شوند

دوز دارو ×    فاکتور قطره   ×    مقدار محلول  

مقدار دارو در حالل                              =            تعداد قطره در دقیقه 

 در مورد     نیترو گلیس:توجه
ً
يرین واحد مقدار دارو در حالل باید متناسب با دوز داروی  تجویز شده باشد، مثال

که واحد دوز دارو بر حسب میکرو گرم می باشد، واحد دوز داروی تجویز شده و مقدار در حالل هم بایستی 
قدار دارو به میکرو گرم تبدیل گردد،همچنين در مورد لیدوکائين و     پروکائين آمید دوز داروی تجویز شده و م

.در حالل بایستی به میلی گرم محاسبه گردند



میلی گرم در دقیقه تجویز 3برای بیماری انفوزیون پروکائين آمید به مقدار : مثال
میلی لیتر سرم قندی با 100در   ( میلی گرم1000)شده است،در صورتیکه ا آمپول 

.ماییداستفاده از میکروست رقیق کرده باشیم،تعداد قطره در دقیقه را محاسبه ن

18  =3 ×60 ×100

1000



(1)روش تجزیه تحلیل

mg1000 دارو  درcc100،محلول وجود داردmg3 آن در چندcc  که قرار
.است عرض یک دقیقه برود ،وجود دارد

mg3mg1000

X=/3Ml100



(2)روش تجزیه و تحلیل
 میلی لیتر  چند قطره میکروست / 3قطره میکروست است،60میلی لیتر برابر با 1هر

.می باشد

قطره مکروست18x=60قطره   

3/cc11

















مثال
 ساعت 6میلی گرم در طی 360برای بیمار داروی آمیون دارون با دوز

mg/min1 )1 )میلی گرم دارو را در 360در صورتی که مقدار . تجویز شده است
میلی لیتر سرم قندی  مخلوط کرده باشیم ،تعداد قطرات در دقیقه  با 100

.میکروست را محاسبه نمائید

360طبققف فرمققوی بایققد ماققدار دارو ت ققو زم بققر مسقق   می ققش ،ققرم در سققا ت باشققد   ا 
سا ت تبدیل می کنیم1می ش ،رم در 60سا ت به 6می ش ،رم در 



ادامه
 فرمول:

 تاسیم بر مادار کل دارو در مالی/ مادار محلوی ×  دوز دارو در یک سا ت

قطره در دقیقه17=  100×  60

360



تجزیه وتحلیل آمیون دارون
360 محاسبه :مخلوط کردیم ،گام اول   100در ( ساعت 6در ) میلی گرم دارو

میلی گرم 60کنیم   در یک ساعت چند میلی گرم دارو باید بیمار بگيرد  ،جواب 
.است

میلی گرم دارو در چند میلی لیتر محلول وجود دارد60:گام دوم.

میلی گرم در 360می ش ،رم در چند می ش  یتر60

X =  17لیترمیلی
میلی لیتر100



ادامه تجزیه تحلیل آمیون دارون
17روست میلی لیتر در یک ساعت باید انفوزیون شود دریک  دقیقه چند قطره میک

برود

حجم  17x=60   ×17قطره

دقیقه60ساعت یا 1دقیقه چند قطره برود1





هر گاه الزم باشد براي اجراي يك دارو درماني  بصورت انفوزيون با ميكروست  
:دارويي را به بيماري بدهيد  اصال ديگر الزم نيست طبف فرموی 

60× وزن بيمار × دوز درماني × غلظت دارو 
=تعداد قطرات ميكروست در دقياه 

مادار كل دارو در ميكروست

.زمان زيادي براي محاسبه تعداد قطرات ميكروست صرف كنيد

قطره 6بخاطر داشته باشيد   S.R.Fفاط كافي است طبف فرموی  ابداعي 

س ي س ي ميكروست100ميكروست  ماوي همان ماداردارواست  كه شما در

.ريخته ايد با يك وامد كوچكتر



نام سرم دارویی طرز تهیه سرم دارویی مقدار دارو در

قطره میکروست6

TNG 5mg/100cc 5micg

Dopamine 200mg/100cc 200micg

Dobutamin 250mg/100cc 250miccg

Amiodaron 150mg/100cc 150micg

Adrenalin 1mg/100cc 1micg

Lidocain 500mg/100cc 500micg

Isopreltrenol 2mg/100cc 2micg

SRFچند مثال در مورد نحوه محاسبه با فرمول سریع 



موجوددارويمقدارهاسرموداروهااززیاديتعداداینكهبهتوجهبا

،كلسیم)استشدهنوشته(%)درصدصورتبهآنهاظروفدر

ارويدمقداررساندنبرايپرستار(تونیكهیپرگلوكز،لیدوكائین

فوقظرفازومحاسبهرامقدارآنبتواندبایدشدهدادهدستور

.كندبرداشت

حاسبه و تبدیل درصدهاي دارویی به گرمم

گرم در سی سی% = درصد 



ت هر گاه غلظت دارویی با درصد مشخص شده باشد ، فقط با حذف عالم

و گذاشتن رقم صفر جلوي عدد آن دارو ، یك سی سی آن ) % ( درصد 

:، مثالدارو حاوي این عدد بدست آمده به واحد میلی گرم می باشد

1% یعنی :
.میلی گرم دارو دارد10یك سی سی آن 

2% یعنی :
.میلی گرم دارو دارد20یك سی سی آن

20% یعنی :
.میلی گرم دارو دارد200یك سی سی آن

50% یعنی :
.میلی گرم دارو دارد500یك سی سی آن



سی سی میكروست 100واحد هپارین در 10000فقط هر گاه براي انفوزین هپارین 
، حل كردید تعداد قطرات تنظیمی همان مقدار دستور داده شده پزشك در ساعت

.می باشدفقط با حذف دو رقم سمت راست آن

:مثال

می شودواحد در ساعت است500اگر دستور:

قطره در دقیقه5

 می شودواحد در ساعت است1000اگر دستور:

در دقیقه10

 می شودواحد در ساعت است1500اگر دستور:

قطره در دقیقه15

ن هپارینوانفوزی



×درجه ۹6الکل =حجم مورد نیاز ×درجه ۷0الکل  X











• Sodium chloride  5%  (0.85 meq/ml) ~ 1meq/ml

• Sodium chloride 0.9% (154meq/ L)

• Potassium chloride 15%  (2 meq/ml)

• Magnesium sulfate 50%  (4 meq/ml)

• calcium gluconate 10% (0.46 ~ 0.5mEq/ml)

• Glycophos or Sodium phosphate (1 mmol/ml)



بار پر شده 150لیتری با فشار 20یک کپسول اکسیژن خانگی •
بار را ۹0مانومتر اکسیژن این کپسول در حال حاضر فشار . است

لیتر بر 6در صورتی که نرخ مصرفی اکسیژن بیمار . نشان می دهد
کسیژن بیمار چند ساعت دیگر می تواند از این کپسول ا. دقیقه باشد

خانگی خود استفاده کند؟





داشتیدهر دستورم برام انفوز ون سرم الز کس هر گاه 

سا ت را 24کافش است مادار دستور داده شده برام 

س ی س ی بکشید و 50بطور یک ا داخل سرنگ 

س ی س ی برسانید و48سپس حجم سرنگ را به 

س ی س ی در سا ت تنظیم 2پمپ سرنگ را برام تمام دستورها روم 

.نمایید

(48قانون )الز کسن و انفوزي



داشتیدهر دستوري براي انفوزیون سرم الزیكس هر گاه 

ساعت را  24كافی است مقدار دستور داده شده براي 

ت  بطور یكجا داخل  میكروست بكشید و سپس حجم میكروس

قه  سی سی برسانید و تعداد قطرات میكروست در دقی96را به 

.قطره در دقیقه تنظیم نمایید4را براي تمام دستورها 

(96قانون )الز کسن و انفوزي




