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20   //  آمینوفیلین هیدروکلراید

 روش ساخت
داروهــا و وســایل مورد نیــاز را بعــد از پاکســازی اولیه بــا اتانــول ۷۰ درجه . 1

به زیــر فضــای المینــار1 منتقــل کنید.
یک عدد محلول 25۰ میلی لیتری دکستروز 5 درصد را بردارید و اریگاتور . 2

را بر روی آن نصب کنید.
1۰ میلی لیتر از محلول دکستروز را به درون یک استوانه مدرج 25 میلی . 3

لیتری تخلیه کنید و اریگاتور را جدا نمایید.
یک عدد سرنگ 1۰ میلی لیتری را برداشته و از بسته بندی خارج کنید.. 4
یک عدد آمپول آمینوفیلین را برداشته و سرش را بشکنید.. 5
بــا بــه کارگیــری روش شــماره 44، محتویــات آمپــول را به صــورت کامل . 	

بــا ســرنگ 1۰ میلی لیتری بکشــید و بــه درون ظــرف حــاوی 24۰ میلی 
لیتــر محلــول دکســتروز 5 درصد تزریــق کنید. 

ست سرم را در محل آن نصب نمایید )از بسته بودن قفل2 ست سرم در . ۷
باالترین محل، اطمینان حاصل کنید(.

برچسب مرتبط با دارو را بچسبانید.. 	
ظــرف محلــول آمــاده شــده را بــه مــدت 2 دقیقــه بــه آرامــی تــکان دهید . ۹

تــا دارو بــه صــورت یکنواخــت در محلــول دکســتروز پخش شــود.
محلول تهیه شده باید شفاف و فاقد رنگ تا زرد کم رنگ باشد. . 1۰
محلــول را مطابــق بــا روش بررســی ذرات، جهــت وجــود هــر گونــه ذره . 11

قابــل رویــت بررســی کنیــد.

1. Laminar
2. Lock
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21    //  Aminophylline Hydrochloride

 ویژگی های محلول تزریقی نهایی1،3،4

pH8.7 محلول نهایی

ناسازگار است با:

Y-Site Injection Incompatibility
1. 4 mg/mLc Amiodarone HCl with 5 mg/mLc Aminophylline: 

Haze forms within 15 min and white precipitate forms 
within 6 hr at 21°C

2. 2 mg/mLc Ciprofloxacin with 2 mg/mLc Aminophylline: 
Fine white crystals form in 20 min in D5W and 2 
min in NS

3. 5 mg/mLa Cisatracurium besylate with 2.5 mg/mLa 
Aminophylline: Gray subvisible haze forms in 1 hr

4. 4 mg/mLc Dobutamine HCl with 4 mg/mLc Aminophylline: 
Slight precipitate and color change in 1 hr

5. 1 mg/mLa Hydralazine HCl with 4 mg/mLa Aminophylline: 
Gross color change in 1 hr

6. 1 mg/mLb Ondansetron HCl with 2.5 mg/mLa 
Aminophylline: Immediate turbidity and precipitation

aTested in dextrose 5%.bTested in sodium chloride 0.9%.cTested 
in both dextrose 5% and sodium chloride 0.9%.

محلول های تزریقی 
سازگار

5 or 10% dextrose, 5% dextrose with 0.45 or 0.9% sodium 
chloride, lactated Ringer’s, 0.9% sodium chloride

سازگاری از نظر
pH

آمینوفیلین در محلول های با pH کمتر از 8 ناپایدار است؛ اگرچه گزارش 
شده است که در محلول های ترکیبی تزریقی حاوی آمینوفیلین با 
غلظت کمتر از 4۰ میلی گرم در میلی لیتر دارو در دامنه وسیعی از 

PH شامل )PH=3.5-8.6( پایدار بوده است.
به دلیل قلیایی بودن محلول های حاوی آمینوفیلین، باید از افزودن 
داروهای ناپایدار در محیط قلیایی به فرآورده  تزریقی حاوی آمینوفیلین 

خودداری کرد.

شرایط پایداری

یخ زدگی  از  و  نگهداری  سانتی گراد  درجه  زیر ۲۵  دمای  در  دما: 
محافظت گردد. 

نور:  محلول ترکیبی تهیه شده )محلول تهیه شده نهایی( نیاز به 
محافظت از نور ندارد.

مدت زمان پایداری: مطابق با آزمون پایداری انجام شده، دارو در 
محلول تهیه شده مطابق با دستور فوق، به مدت 24 ساعت پایدار است.
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22   //  آمینوفیلین هیدروکلراید

نمونه برچسب مرتبط با دارو

شماره تخت: نام بیمار:    

نام و امضای داروساز:

ساعت ساخت:  تاریخ ساخت:   

دستور تجویز:
Aminophylline 10 mg/h IV

سرعت انفوزیون براساس دستور: 10 میلی لیتر در ساعت
شرایط پایداری: در دمای اتاق تا ۲۴ ساعت پایدار است.

در Y-Site با داروهای ذیل ناسازگاری دارد: آمیودارون، سیپروفلوکساسین، 
سیس آتراکوریوم، دوبوتامین، هیدراالزین، اندانسترون

»محلول آمینوفیلین«                       غلظت: 1 میلی گرم در میلی لیتر
محلول پایه: دکستروز 5 درصد         حجم نهایی: ۲50 میلی لیتر
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 اطالعات دارویی
دسته دارویی1:

III ضد آریتمی کالس

اشکال دارویی تزریقی موجود در کشور2:
50 mg/mL solution in 3 mL 

 اطالعات بالینی
مورد مصرف و دوز متداول دارو1:

این دارو در آریتمی بطنی و فوق بطنی، تاکی کاردی پایدار تجویز می گردد.
در فیبریالسیون دهلیزی با دستور ذیل تجویز می شود:

Dosing: 1 mg/min for 6 hours, then 0.5 mg/min for 18 hours

 تجویز دارو1،3
	z غلظت های باالتر از 2 میلی گرم در میلی لیتر باید از راه کاتتر ورید

مرکزی1 تجویز شوند.
	z 2شکل دارویی تزریقی حاوی پلی سوربات 80 می باشد که یک امولسیفایر

و کمک حالل غیریونی بوده که سبب کاهش کشش سطحی و تغییر 
اندازه )کوچکتر شدن( قطرات می گردد. در صورت استفاده از روش 
قطره  اندازه  کاهش  انفوزیون،  برای محاسبه سرعت  قطرات  شمارش 
ممکن است منجر به کاهش دوز دریافتی بیمار گردد. لذا تجویز این 

دارو باید با پمپ انفوزیون تجویز شود.
1. CV Line
2. Emulsifier

آمیودارون هیدروکلراید
Amiodarone Hydrochloridewww.abadisteb.pub



24   //  آمیودارون هیدروکلراید 

 ویژگی های شکل اصلی داروی تزریقی1،3،4

yPolysorbate 80: 100 mg/mL	مواد جانبی
	yBenzyl alcohol 20.2 mg/mL

pH	y4.1

ویژگی ماده موثره

y	 آمیودارون هیدروکلراید، دارای محلولیت تقریبی ۰/۷۲ میلی گرم در
میلی لیتر در آب در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد است. 

y	 از ۱/۵ تا pH محلولیت مائی آمیودارون هیدروکلراید در محدوده
۷/۵ به میزان قابل توجهی تغییر نمی یابد، اما ممکن است در 

محیط قلیایی رسوب تشکیل شود. 
y	.حساسیت به نور در شکل آمپول وجود دارد
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25    //   Amiodarone Hydrochloride

 دستورالعمل تهیه محلول انفوزیون وریدی

ــی  ــل و در ظــرف نهای ــی ذی ــرای دســتور داروی ــن روش ســاخت ب توجــه: ای
ــم شــده اســت. میکروســت1 تنظی

Amiodarone 1 mg/min IV for 6 hours

 محاسبات
شکل دارویی مورد استفاده:

Amp 50 mg/mL in 3 mL 
	z ــر در ــرم در میلی لیت ــبات 	 میلی گ ــام محاس ــرای انج ــدف ب ــت ه غلظ

نظــر گرفتــه شــده اســت.
z	1 mg/min for 6 hours: 360 mg (7.2 mL of original dosage form) 

diluted in 60 mL final volume
z	)سرعت انفوزیون=)زمان(×)حجم محلول به مقدار دارو در آن حجم(×))دستور پزشک )میلی گرم در دقیقه
z	1 mg/min × 60 mL /360 mg × 60 min = 10 mL/h

 مواد و وسایل مورد نیاز

۳ عددآمپول آمیودارون

۱ عددمحلول دکستروز ۵ درصد

۱ عددسرنگ ۵۰ میلی لیتری

۱ عددسرنگ ۱۰ میلی لیتری

۱ عددست کا۲ 
۱ عددمیکروست۱

1. Microset
2. Extension Tube 
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