
  بسمه تعالی

  مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی کاشان

  DOPAMINE HCI          دوپامین

                                    ) انفوزیون وریدي(میلی لیتر  5میلی گرم در  200آمپول  :شکل دارویی

  آدرنرژیک: طبقه بندي فارماکولوژیک

  )آدرنرژیک(محرك قلب، تنگ کننده عروق  :طبقه بندي درمانی

  فارماکولوژي

آدرنرژیک سیستم اعصاب مرکزي -آدرنرژیک و آلفا-دوپامین به عنوان آخرین پیش ساز نور اپی نفرین، گیرنده هاي دوپامینرژیک، بتا: اثر تنگ کننده عروق

با تزریق (این دارو اثر تحریک کننده مستقیم بر روي گیرنده هاي بتا یک .اثرات عمده دوپامین به مقدار مصرف آن وابسته است.سمپاتیک را تحریک می کند

این   n   mcg/kg/mi2 -5/0 با تزریق وریدي مقدار.دارد و داراي اثر ناچیزي بر روي گیرنده هاي بتا دو است یا اثري ندارد) mcg/kg/min 2-10 وریدي

با تزریق وریدي  .گشاد شدن شاخه هاي عروق داخل مغزي،کرونري،مزانتریک و کلیوي می شودموجب  رنده هاي دوپامینرژیک اثر کرده ودارو بر روي گی

اثر اینوتروپیک (مصرف مقادیر کم تا متوسط این دارو موجب تحریک قلب  .یرنده هاي آلفا را تحریک می کنداین دارو گ mcg/kg/min 10 مقادیر بیش از 

مصرف مقادیر این دارو مقاومت عروق محیطی و تنگ شدن عروق کلیوي را . می شود )پاسخ دوپامینرژیک (مزانتریکو گشاد شدن عروق کلیوي و  )مثبت

  .افزایش می دهد

  :فارماکوکینتیک

  .دقیقه ادامه می یابد 10دقیقه شروع شده و در صورت قطع تا کمتر از  5بعد ار تزریق وریدي اثر دارو طی  :جذب

  .تهاي خود از طریق ادرار دفع می شودعمدتاً بصورت متابولی: دفع

  :موارد مصرف

  درمان کمکی در شوك براي افزایش برون ده قلبی، فشار خون و جریان ادرار •

  درمان کوتاه مدت نارسایی احتقانی شدید، مقاوم و مزمن قلب •

  .شود سنجیده میکه براساس پاسخ مریض  mcg/kg/min 50و حداکثر تا mcg/kg/min 5-2ي انفوزیون ورید :بالغین

  :عوارض جانبی

،  QRSپهن شدن کمپلکس   اختالالت هدایتی قلب، تنگی عروق، کمی فشار خون، تپش قلب، تاکیکاردي،آنژین صدري، ضربان نابجاي قلب،: عروقی -قلبی

  ، انقباض عروق)با مصرف مقادیر زیاد(برادیکاردي، زیادي فشار خون، آریتمی بطنی 

  استفراغتهوع، : دستگاه گوارش

  تنگی نفس  حمله آسم ،: افزایش قند خون تنفسی کاهش هورمون تحریک کننده تیروئید ، هورمون رشد و پروالکتین خون،: متابولیک

  .ب نکروز موضعی و تخریب بافت شودسردرد،ازتمی، نفوذ دارو به بافتهاي اطراف می تواند موج: سایر عوارض

  :نحوة نگهداري



تزریق تا  )سرم قندي( پس از رقیق سازي در محلول مناسب. از یخ زدگی محافظت گردد. درجه سانتی گراد نگهداري گردد 30کمتر از دور از نور و در دماي 

  .ساعت پایدار می باشد 24

  :مالحظات پرستاري

  .O&Iـ نسبت 

  .در زمان تجویز دارو، در صورت افزایش فشار خون، دوز دارو کاسته شود مانیتورینگ مداومـ 

  .بار و پس از تجویز فرم وریدى دارو بض و فشار خون هر پنج دقیقه یکـ ن

 نحوه تنظیم قطرات میکروست 

  برر سی دوز تجویز شده  -1

  میکروستاضافه کردن دارو به %+ 5سی سی سرم قندي  100آماده کردن میکروست و پرنمودن آن با  -2

  ست و دوز مورد نظر و سایر مشخصاتنصب برچسب دارویی روي میکرو -3

  هوا گیري میکروست -4

  وصل نمودن به آنژیوکت -5

میکرو گرم 2000=میلی گرم  2حل کنیم هر سی سی برابر   سرم قندي سی سی 100میلی گرم است که اگر در  200هر آمپول دوپامین برابر : تنظیم قطرات -6

     .دارو را بر حسب وزن بیمار حساب نمود می شود حال با یک تناسب ساده میتوان مقدار

 :قطره  6قانون 

  واحد کوچکتر قطره آن حاوي همان مقدار داروست که ریخته شده با یک  6سی سی میکروست ریخته شود  100هرگاه هر دارویی با هر میزانی در 

  .میکروگرم دوپامین دارد  200قطره آن  6سی سی میکروست حل کردید،  100دوپامین در   mg 200:  یعنی اگر شما 

  محاسبه و تنظیم تعداد قطرات میکروست حاوي دارو

  

  ═تعداد قطرات

  

سی سی میکرو ست حل شود،  100دوپامین در  mg 200کیلوگرمی تجویز شده باشد، با توجه به اینکه یک آمپول  60دوپامین براي بیمار  μ  /kg  /min 10اگر 

  تعداد قطرات چند است؟

                                                                                               قطره در دقیقه 18═

 مقدادمممقدار حجم × ي دستور داده شده مقدار داروي× 

  مقدار حجم سرم× مقدار داروي دستور داده شده ×  60

  مقدار کل داروي موجود

60*60*10*100  

  )میکرو گرم(1000*200


