به نام هستی بخش

آهپَل کبفئیي (.:کبفئیٍ ضیترات) يیتٕاَد ببعث تحریک يرکزس
تُفطی ( خزبیزیزش د زبن کزُزُزددزی بزرَٔز )  ،تطزٓزیزم عزًزهز زرن
عضالَی ٔ افسای کزب کزهزی لزببزم اَزوزبو ،تزٕضزظ یزک عضزهزّ
يیشٕن .کبفئیٍ برای ن يبٌ کٕتبِ يدت یک ي زم تزُزفزطزی بزّ
َبو آپُّ (تٕلف تُفص) ن َٕزاناٌ َب ش اضتفبنِ يیشٕن.
هَارد هصرف:ابتدا ن آپُّ َٕزاناٌ 02يزیزهزی دزرو /کزیزهزٕدزرو
ٔ یدی ازآيپٕل 03mg/0mlتس یك يی دزرنن .ضزپزص ْزر 02
ضبعش  5يیهی درو براضبش کیهٕدرو ٔزٌ بیًب تس یك يی درنن.
هَاًع هٌع هصرف:ن بب نا ی درِٔ -cنٔ اٌ شیرنْی
عَارض جبًبی:دیوی -ي الت خٕاة -اضٓبل خَٕی-تحزریزک
پذیری -اضطراة-عرق ضرن -عصببَیش-خطتگی
هراقبتهبی پرستبری:
*بّ ْیچ عُٕاٌ ببلی يبَدِ نا ٔی ک یدِ شدِ اضتفبنِ َ ٕن.
* تس یك عضالَی کبفئیٍ بّ عهش خبییش اضزیزدی يزًزُزٕ اضزش
ٔفمظ ناخم ٔ یدی تس یك دزرنن .لزبزم از تزس یزك از ایزُز زّ
بیًب ضبنى اضش اطًیُبٌ حبیم ًَبئید.
*نا ٔبب پًپ ایُفیٕژٌ تس یك درنن.
*لبم از شرٔ ن يبٌ بب کبفئیٍ ،برٔشٕ نا ٔیی ناخم بطتزّ ا
بّ نلش يطبنعّ کُید.
*ضعی کُید نٔزْبی نا ٔی بیًب ا ن ْزًزبٌ زيزبٌ ْزر ٔز ٔ
ضر یک ضبعش يُظى ٔنلیمب ً ًْبَطٕ کزّ پزسشزک تزوزٕیزس کزرنِ
اضش ،تس یك ًَبئید.

داًشگبُ علَم پزشکی ٍخدهبت بهداشتی درهبًی هرهزگبى
بیوبرستبى پیبهبر اعظن ص قشن

دارٍی کبفئیي ٍ هراقبتهبی آى

پمفلت آموزشی کد N-PED-81-79
عنوان
تهیه کننده
تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

دکتر فرامرز صادقی

داروی کافئین ومراقبتهای آن
)پمفلت جهت پرستاران)
ایرما ریحانی
کمیته آموزش به بیمار
زمستان7931
متخصص
سوپروایزر آموزش
کودکان
به بیمار ایرما ریحانی
ونوزادان

منبع:پمفلت داروی کافئین

ًحَُ حل کردى دارٍ:

شرایط ًگهداری دارٍی کبفئیي:

کبفئیٍ ضزیزتزرات بزب يزحزهزٕل ْزبی نکطزتزرٔز 5
ن یززد ٔنکطززتززرٔز 52ن یززد ٔ(نکطززتززرٔز 5
ن ید ن ضدیى کهراید  2.0ن ید )ٔ (نکطتزرٔز
 5ن یدن ضدیى کزهزرایزد ٔ2.0پزتزبضزیزى کزهزرایزد
 ) 02mEq/Lضبزدب اضش.

نا ٔ ا از نضترش کٕنکبٌ نٔ َگّ نا ید.
نا ٔ ا ن هبیی خ ک ٔ خُزک ٔ بزّ نٔ
از دريب ٔ تبب َٕ يطتمیى َگّ نا ید.

هَارد هٌع هصرف :

-1حطبضیش شدید
-0بّ تب یخ اَمضبی کبفئیٍ تزٕهزّ کزُزیزد ٔ
ادر نا ٔیزی کزّ ن نضزتزتزبٌ اضزش تزب یزخ
اَمضبی آٌ تًبو شدِ اضزش،از آٌ يصزر
َ ُید.
تداخالت دارٍئی:

کبفئیٍ ضیترات يًز زٍ اضزش بزب بزرخزی از
نا ْٔب تزداخزم نا ٔیزی ناشزتزّ بزبشزد ،ایزٍ
نا ْٔب عبب تُد از :ضبیًتیزدیزٍ  ،آنَزٕزیزٍ،
نی پززیززریزدايززٕل ،فزهززٕٔکطززبيزیززٍ ،نزیززتززیززٕو،
تئٕفیهیٍ

