
 

 

 داروهاي مورد استفاده در بخش دياليز
 

اصلي درمان                                                       جزء كه ي دارنديبيماران دياليزي به علت نارسايي كليه نياز به درمان هاي دارو

 ينجا به چند مورد اشاره شده است.اين بيماران مي باشد در ا
                                                                                                                                

    اپركس
                                                                                                                                                    

         دربيماران دياليزي كليه اين توانايي را نداشته كه توليد گلبول قرمز كند. اپركس در بدن                                           

              محرك توليد گلبول                                                  انسان )كليه( را وادار به ساخت گلبول هاي قرمز مي كند و

 ماه بعد ظاهر مي شود.3الي 2 اثر درماني انبار در هفته تزريق مي شود كه  3يا 2قرمز مي باشد.اپركس
 

 واكنش هاي پوستي -نفوالنزاآي ها نشانه  -سردرد-افزايش فشار خون عوارض:

 

-5عي صري غش ها-4بيماري هاي عروق محيطي -3فشارخون باال -2حساسيت به دارو -1احتياط:

اطفال وكودكان توصيه در -7مصرف نشود  شيرده براي خانم هاي باردار و-6  مصرف داروهاي ديگر 

-9دقيقه قبل از تزريق از يخچال خارج شود. 33درجه نگه داري شود و  8تا2در دماي -8نمي شود. 

 تزريق به شكل زير جلدي مي باشد.
 

 ونوفر

                                                                                                                                                          

ميلي  5آمپول هاي  رنگ محلول قهوه اي تيره از تركيبات آهن و ضد كم خوني مي باشد . به شكل

 ميلي گرم آهن است عرضه مي شود. 133ليتري كه حاوي 

ر خون ، تغيير موقت حس چشايي ، تهوع و احساس طعم فلز در دهان مي افت فشا عوارض :

 .باشد

، با هيچ داروئي نبايد مخلوط شود. در زمان مصرف نيازي به نگهداري در يخچال ندارد اين دارو

 قرص آهن قطع شود.

 

 



 

 

 هپارين
 

ا و گرم خون در تماس با بخش هاي مختل دستگاه همودياليز از جمله الين ه در جريان دياليز

قرار مي گيرد كه ممكن است اين سطوح باعث شروع تشكيل لخته در هنگام  كننده و صافي و...

ممكن است   كه خون در معرض هوا قرار دارد لخته ايجاد شده و مخصوصا در چنبرها دياليز شوند.

جهت كاهش  انجام دياليز گردد. منجر به اختالل و انقدر بزرگ باشد كه موجب انسداد مسير

استفاده مي شودكه  گوالنت)هپارين(انتي كوا زاستفاده ا ال تشكيل لخته خون در حين دياليزاحتم

 به صورت بلوس مكرر يا تزريق با پمپ  مي باشد.

              پالكت                                                                                          كاهش –خونريزي عوارض:

 اجتناب از هرگونه عملي كه منجر-عدم تزريق عضالني-توجه به ناحيه پانسمان فيستول احتياط:

 به جراحت و خونريزي مي شود.  
                                                                                                                                                     

   خون

بيماران مبتال به اختالل كليه به طور مزمن دچار كم خوني مي شوند.كه شدت آن در بيماران  اكثر

طبق استاندارد هموگلوبين  است. مبتال به نارسايي پيشرفته تحت درمان همودياليز مزمن بيشتر

نمي محسوب آن قبل از يائسگي در زناg/dl 12در مردان و هموگلوبين كمتر از g/dl 13كمتر از 

 مي شود.  

 طول عمر خواهد شد.                                                                       كم خوني به تدريج باعث كاهش كيفيت زندگي و

 

خونريزي -و اتالف خون در ست و صافي خونگيري مكرر-كاهش ترشح اريتروپويتين  علت:

كاهش –لومينيوم آمسموميت با –شرايط التهابي حاد و مزمن -شديد پاراتيروئيدپركاري -گوارشي

تاالسمي  در چنين شرايط تزريق اپركس انجام مي شود –كاهش طول عمر گلوبول قرمز –فوالت 

كه در باال توضيح داده شد ولي در مواقعي كه خونريزي شديد بوده و شرايط حاد و اورژانسي مي 

 .مي شود باشد كيسه خون تزريق

پرستار شما قبل از تزريق بايد مشخصات خون شما با خون آماده شده را چك كند در  احتياط:

اگر قصد پيوند كليه داريد اطالع دهيد تا از  صورت درست نبودن به آزمايشگاه باز گردانده شود.

به علت خون شسته شده يا اشعه ديده استفاده شود و در صورت نياز فيلتر مخصوص استفاده شود)

تزريق خون بدون اشعه و شسته نشده  ،ماه قبل از پيوند6انتي بادي هاي موجود در كيسه خون 

 ممنوع است(.
 تهيه شده در واحد دياليز

 1931( 1ويرايش)


