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  سولباكتام/ورده تركيبي آمپي سيلينآفر تنظيم مقدار مصرف در اشتباه
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شتباه گزارشي مبني بر بروز ا ) ADR( به اطالع همكاران محترم مي رساند مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها 

    گرمي 5/1ويال . دريافت نموده استبا نام تجاري آمپي سول سولباكتام /  مصرف ويال آمپي سيلينمقداردر محاسبه 

 .  گرم سولباكتام مي باشد5/0 گرم آمپي سيلين و 1  حاويآمپي سول

 كه ه است گرم بود3آمپي سول مقدار مصرف نوشته شده براي بيمار به صورت  ، ADRبر طبق گزارش ارسالي به مركز 

 گرم  3 معادل ( گرمي 5/1 ويال 2بجاي )  آمپي سول گرم5/4معادل (  گرمي 5/1 ويال 3هنگام تزريق به بيمار به اشتباه 

 . ه استبه بيمار تزريق شد) آمپي سول

يا )  گرم 5/1( عدم اطمينان از محاسبه دوز تجويزي بر مبناي مقدار كلي فرآورده تركيبي آمپي سول علت بروز اين اشتباه، 

 .بوده است)  گرم 1( مقدار آمپي سيلين موجود در آن 

  از تجويز و تزريق فرآورده هاي تركيبيپيش توصيه مي شود تالذا به منظور پيشگيري از بروز اين قبيل اشتباهات، 

 نسبت به شده،موجود در فرآورده به دقت بررسي ومقدار هر يك از مواد موثره  حتماً نام ،يك ماده موثرهحاوي بيش از 

 .دشوتجويز و مصرف دوز صحيح فرآورده اطمينان حاصل 

 

 

 

 
 داروها ناخواسته عوارض بررسي و ثبت مركز  

 
 

 مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها
 پزشكي آموزش و درمان هداشت،ب وزارت -دارو و غذا معاونت

 و زرد هـاي  فـرم  تكميـل  طريق از را مراتب ،ييدارو اشتباه اي عارضه گونه هر مشاهده صورت در دشو مي تقاضا محترم همكاران از

   ) 88923193-4( تلفنـي  تماس يا ) 88890857 (نمابر  ، www.adrmc.ir سايت طريق از يا و 14185-948 پستي صندوق به  ارسال

 .نمايند گزارش  ADR مركز به


