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 بسمه تعالی

 

1ردیف   

 «Epinephrin» اپی نفرین

 داروی ضد گلوکوم –داروی کمکی در بی حسی موضعی  –محرک قلب  –وازوپرسور  –گشاد کننده برونش  -

 «Atropin Sulfate»آتروپین

آنتی دوت برای مسمومیت با  –کاهش ترشحات و بلوک رفلکس های قلبی واگ قبل جراحی  –آریتمی جانکشنا  –درمان برادی کاردی عالمت دار  -

 درمان کوتاه مدت برونکو اسپاسم  –حشره کش ها ))سموم ارگانوفسفره(( 

 «Amiodarone Hydrochloride»آمیودارون

 فیبریالسیون دهلیزی –تاکیکاردی بطنی ناپایدار  –فیبریالسیون بطنی  –در آریتمی های فوق بطنی  -

 «Lidocaine»لیدوکائین

 آنتی آریتمی بطنی –داروی بی حسی موضعی  -

 «Adenosine»آدنوزین

 ولف پارکینسون –درمان تاکیکاردی حمله ای و تبدیل آن به ریتم سینوسی  -

 

*3آدنوزین        
Adenosine 

*5لیدوکائین          
Lidocaine 

 
 
 

*5آمیودارون         
Amiodarone 
Hydrochloride 

*11آتروپین          
Atropin 
Sulfate 

*11اپی نفرین    
Epinephrin 

*11آب مقطر        

 

*2    پروپرانولول  
Propranolol 

*3         وراپامیل  
Verapamil 
Hydrochloride 

 
 
 

*3           هپارین  
Heporin 
Sodium 
 

*3       دوبوتامین  
Dobutamine 
Hydrochloride 

*3         دوپامیین  
Dopamine  
Hydrochloride 

*5  نیتروگلیسیرین   
Nitroglycerin 

*11     فنی توئین  
Phenytoin 

 
 

*5           دیازپام  
Diazpam 

 
 
 

*3        میدازوالم  
Midazolam 
/Versed 

*11      نالوکسان  
Naloxane 
Hydrochloride 
/Narcan 

*11  روزمایدوف  

Furosemide 
*3      دیگوگسین  

Digoxin 

*5    متوکلوپرامید  
Metocloprami 

-de 
 
 
 

*5        رانیتیدین  
Ranitidine HCI 

*5هیدروکورتیزول  
Hydrocortiso 
-ne 

*3            کلسیم  
Calcium 
Gluconatte 

*3      هالوپریدول  
Haloperidol 

*5      فنوباربیتال  
Phenobarbital 
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 2ردیف 

 «Nitroglycerin»نیتروگلیسیرین

عروق عضالت صاف عروقی را در بستر وریدی و شریانی شل کرده و مصرف اکسیژن توسط میوکارد را کاهش می دهدضمنا موجب گشاد شدن 

حیطی در کاهش فشار بافت های اسکیمیک نیز می شود و اثر آنتی آنژینی اعمال می کند.دارو با گشاد کردن عروق م کرونر و افزایش جریان خون به

 ))بدلیل کاهش پیش بار و پس بار(( و اثر وازودیالتوری دارد. خون نیز موثر است ، ضمنا در درمان ادم ریوی و نارسایی قلبی موثر است

 دوز و هر پنج دقیقه مجاز به مصرف می باشند(( 3دارند تا حداکثر  Chest painپیشگیری از حمالت آنژین مزمن ))در بیمارانی که  -

 کاهش آنژین صدری حاد یا پیشگیری یا به حداقل رساندن آن -

 برای هیپرتانسیون -

 «Dopamine  Hydrochloride»دوپامین

 .شودکرونر و بستر عروق داخل مغزی می ، مزانتر، وازودیالسیون عروق کلیوی –تحریک سیستم عصبی سمپاتیک 

 ده قلبی فشار خون و جریان ادرار درمان کمکی در شوک برای افزایش برون -

 درمان کوتاه مدت نارسایی قلبی مزمن شدید و مقاوم به درمان -

 Afو   AFتاکی آریتمی و  -

 «Dobutamine Hydrochloride»دوبوتامین

 را کاهش می دهد.قدرت انقباضی قلب و حجم ضربه ای را افزایش و مقاومت محیطی و نیز پیش بار 

 افزایش برون ده قلبی در درمان کوتاه مدت نارسایی جبرانی قلب ناشی از کاهش قدرت انقباضی -

 «Heporin Sodium»هپارین 

  MIبیماران قلبی  -در ترومبوآمبولی ها  –ضد انعقاد  -

 «Verapamil Hydrochloride»وراپامیل

کاهش پس بار و همچنین کاهش سرعت ضربان قلب باعث کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن می شود و کاهش اسپاسم عروق کرونر و افزایش اکسیژن 

 از مکانسیم های دارو است. AVرسانی به قلب همچنین  گشاد شدن عروق محیطی و کاهش هدایت 

 درمان هیپر تانسیون -

 ای تکرار شونده کیکاردی فوق بنی حملهاپیشگیری از ت -

 کنترل ریتم بطنی در بیماران دیژیتالیزه مبتال به فلوتر یا فیبریالسیون مزمن دهلیزی  -

 درمان آنژین واریانت -

 «Propranolol»پروپرانولول

 درد قلبی  –سر درد میگرنی  -گلوکوم   -کاهش فشار خون  -

 داشته اند  MIبرای افرادی که یک بار  -

 استرس  –اضطراب  –اختالالت روانی  -
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 3ردیف 

 «Digoxin»دیگوگسین

 را طوالنی می کند.  AVرا تضعیف و هدایت به گره   SAدوره ی عدم پاسخ  -  SAکاهش سرعت ضربان قلب روی

 دهلیزی   VT–دهلیزی  Afو   AF–نارسایی قلبی  -

 «Furosemide»فوروزماید

 مهار بازجذب سدیم و کلر –دیورتیک  -

 دیالتاسیون عروق کلیه و عروق محیطی –اثر ضد هیپرتانسیون  -

 «Naloxane Hydrochloride»نالوکسان

 آنتاگونیست مخدر -

 دپرسیون بعد از عمل جراحی ناشی از مخدر ها -

 تست نالوکسان برای تشخیص وابستگی به مخدر ها -

 تضعیف تنفسی ناشی از مخدر ها شامل مخدر های طبیعی و صناعی -

 «Midazolame»میدازوالم

 بطور کوتاه مدت دارد.  CNSمکانیسم دقیق آن شناسایی نشده به نظر می رسد اثر تضعیف کنندگی روی  -

 ضد اضطراب قبل از جراحی  -تسکین بخش  -

 انفوزین پیوسته بعنوان آرام بخش در بیماران انتوبه و تحت ونتیالسیون مکانیکی طی بیهوشی یا بخش مراقبت های ویژه -

 راب ضد اضط -عنوان آرامبخش ب -

 القا بیهوشی عمومی -

 «Diazpam»دیازپام

 CNSسطوح اثرات تضعیف کننده در کلیه  -

 درمان اختالالت اضطرابی  –داروی انتخابی صرح مداوم  -

 جهت تسکین کوتاه مدت نشانه های اضطراب -

 تخفیف اضطراب و تشنج پیش از جراحی  -

 تسکین نشانه های قطع مصرف الکل -

 فلجاسپاسم عضالت اسکلتی همراه با  -

 «Phenytoin»فنی توئین

 آنتی دیس ریتمی های بطنی که به درمان به لیدوکائین پاسخ نداده اند. –ضد تشنج  -

 اپیلپسی  -کلونیک  –تشنج ژنرالیزه تونیک  -

 

 

 

 

 



 

5 
 

 4ردیف 

 «Phenobarbital»یمفنوباربیتال سد

 بی خوابی کلستاز مزمن –اپیلپسی  –هیپربیلیروبینی  –آرامبخشی  –اثر ضد تشنج  -

 تب و تشنج در کودکان –تمام اپیلپسی ها به جز تشنج آبسنس  -

 نارسایی حاد و مزمن کلیه –حمالت هیپرتانسیون  –هیپرتانسیون  –هیپرکلسمی  –ادم  –ادم حاد ریه  -

 «Haloperidol» هالوپریدول

 آرامبخش -

 درمان تظاهرات اختالل روانی -

 سایکوز حاد و مزمن  -

 فعال و جنگ و تهیج پذیر در حد انفجار برای درمان کوتاه مدت کودکان بیش -

 در شیمی درمانی برای اثرات ضد تهوع و استفراغ -

 «Calcium Guloconatte» کلسیم

 در احیاء قلبی–در خال انتقال خون  –هیپرمنیزیمی  –هیپرکالمی  –درمان اوژانسی هیپوکلسمی 

 «Hydrochortisone»هیدروکورتیزون

درمان جایگزین در بی کفایتی کورتکس  –سرکوب سیستم ایمنی  –نارسایی فوق کلیوی  –کولیت اولسراتیو  –ضد التهاب  –بی کفایتی کلیه  -

 ادرنال

 کاهش کلسیم سرم در هیپرگلسمی -

 « Ranitidine HCI »رانیتیدین

 سلول های پاریتال معده را مهار و ترشح پایه و شبانه اسید معده را مهار می کند   H2عملکرد هیستامین در گیرنده های  -

 اولسرادئودنوم -

 اولسراگاستریک -

 ریفالکس گاستروازوفاژیال -

 «  Metoclopromide»متوکلوپرامید

 موجب افزایش تون اسفنگتر گاسترو ازوفاژیال و تحریک دستگاه گوارش فوقانی می شود. –اثر ضد استفراغی  -

 تفراغ ناشی از شیمی درمانیسپیشگیری یا کاهش تهوع و ا -

 تهوع و استفراغ بعد جراحی –ریفالکس  -

 

 

 

 

 


