




تاکیفیت تاال ٍ اعتفادُ عزیغ اس   CPRدرطَل احیاء اًجام•
 .ؽَک دفیثزیلِ هْوتز اس دارٍ درهاًی اعت

 
 اٍلَیت دٍم;دارٍ درهاًی•

 
 VT-VF ٍاعتفادُ اس دفیثزیالتَر در CPRپظ اسؽزٍع •

 .تزقزاری راُ ٍریذی یا داخل اعتخَاًی اًجام ؽَد
 

فاصلِ سهاًی تیي اٍلیي ؽَک ٍؽزٍع دارٍّای آًتی  •
ًقؼ هْوی درپیؼ آگْی سًذُ هاًذى ٍ ًتایج  ,آریتوی
CPR  دارد  . 



 

• Interavenous (IV)               داخل وریذی 

• Intraosseous(IO)            داخل استخواوی   

• Endotracheal (IT) تراشً         داخل لولً    

• Intracardial(IC)تسریق مستقیم بً داخل قلب 

 

دارو  برقراری راي تجویس دارووٌمچىیه تجویس :وکتً•

بویژي درماساژ قلبی وقفً ایجاد CPRدر روال وبایذ 

 کىذ

 



 ریوی -داروىای مورد استفاده در احیای قلبی

 
 تشریقIV/IO   دارٍ تز تشریق درٍى تزاؽِ ای آى

 .تزجیح دادُ هی ؽَد
 هؼوَال تؼذ اس اٍلیي یا دٍهیي ؽَک اسطزیق ٍاسٍپزعَرّا

IV یاIO تجَیش هیؾًَذ. 
 تایذ تالفاصلِ پظ اس کٌتزل ریتن دادُ ؽَددارٍّا. 
 دارٍ هی تَاًذ در حالی کِ دفیثزیالتَر در حال ؽارص  یک

یا تالفاصلِ پظ اس ارائِ ؽَک تشریق  CPRاعت،طی 
 .ؽَد

 درٍى تزاؽِ ای اغلة دارٍ ّا ًا هؼلَم اعتدٍس. 
 دارٍی درٍى تزاؽِ ای دردٍسcc 10  ًزهال عالیي   5 تا

 رقیق ؽَد ٍ هغتقیوا ٍارد لَلِ درٍى تزاؽِ ای ؽَد    



 : IV accessدستزسی وریذی 
 
 

ًخغت اس جایی رگ تگیزین کِ دارٍّا ٍعزم ّا تتَاًٌذ  •
 عزیؼا تِ قلة تزعٌذ

رگی تگیزین کِ قطَر تَدُ ٍهایغ درهاًی اسطزیق آى عزیؼتز  •
 (دقیق10ِلیتز در 1.5-1دادى حذاقل .)تاؽذ

 (رگْای آرًج)ًاحیِ کَتیتال:ًقاط رگ گیزی        تشرگغاالى•
 ٍریذّای هحیطی:اطفال                                         

 جوجوِ ٍریذّای :ًَساد ٍؽیزخَار                                          



 

             آوژیوکت      

 طوسی یاآجزیرنگ حتی االهکاى :تالغ  •
 (دقیقه5لیتزهایع در 1)       
 رنگ صورتی:اطفال       

 رنگ آبی: ؽیزخَار       
 رنگ سرد:ًَساد       
اهکاى پذیز IVاس طزیق CPRتجویش توام داروهای •

 .است

 



    IOراه داخل استخوانی   
 

 
 

  IVدر صَرتیکِ  تزقزاری( عال  12تا6)دراطفال •
 .تیوارهؾکل تاؽذ

 
درصَرتی کِ عِ تار کَؽؼ تزای رگ گیزی تا هَفقیت  •

 ّوزاُ ًثاؽذ  
 

ثاًیِ تطَل  90درصَرتی کِ رگ گیزی تیوار تیؼ اس •
 تیاًجاهذ



 اعتفادُ هیؾَد 16اس عَسى ؽوارُ •

دٍس دارٍ ّواًٌذ دٍسدر رٍػ تشریق ٍریذی •
 اعت

تواهی دارٍّایی کِ اس طزیق ٍریذی قاتل تشریق •
 تجَیشًوَداعت را هیتَاى 

 
 :  هحل تشریق     

عاًتی هتز  3تا1تیثیاتزرٍی اعتخَاى : کَدکاى •
 (دگوِ تیثیا)ساًَپائیي تز اس کؾکک 

 قغوت داخلی قَسک پا: تالغ •

 



 Endo-trachealراه داخل تزاشو  

 :  IOیا  IV در صَرت ػذم دعتزعی •
 دارٍّای هحلَل در چزتی•
 اعتفادُ اس آهیَدارٍى   اس راُ لَلِ تزاؽِ هوٌَع اعت •
 IV تزاتز دٍس هؼوَل 2/5-2دٍس دارٍّا  •
 N/S  5ml رقیق ؽذُ در•
تاػث جذب N/Sرقیق عاسی تَعط آب هقطز تجای •

 تْتز دارٍ هی ؽَد
تَْیِ تٌفغی تا فؾار هثثت تؼذ استجَیش داخل •

 تزاؽِ ای دارٍّا



  طزیق درون تزاشو ای داروىای قابل جذب اس 

 ٍاپی َفزی 

آتروپیه 

ٍنیدٔکائی 

ٌَانٕکسا 

ٍٔاسٔپزسی 



 هتذاٍلتزیي دارٍ ّای هَرد اعتفادُ در  

 ،احیا ؽاهل   

 ، آًتیٍاسٍپزعَر ّا هاًٌذ   

آریتوی ّا ًظیز   

 .هی تاؽذ

 



 ریوی-داروىای مورداستفاده در احیاءقلبی 

 پروکائیه آمیذ-6•

 

 وازوپرسیه-7•

 

 سولفات مىیسیم-8•

 

 ایسوپرتروول-9•

 اکسیژن-1•

 

 (آدروالیه)اپی وفریه-2•

 

 سولفات آتروپیه-3•

 

 آمیودارون-4•

 

 لیذوکائیه-5•

 

 



 اکسیژن

بهبود =شزیانیO2افشایش غلظت :هکانیسن اثز•

 اکسیژناسیوى بافتی

 ریه-هغش-رسانی به قلبO2افشایش         

اکسیژى باید درتوام بیواراى هبتال به درد  : هصزفهوارد •

قفسه سینه حاد، هایپوکسوی به هز علت، و ایست قلبی  

 .ریوی هورد استفاده قزار گیزد



 :مقذار مصرف•

  بیًاراٌ يبتال بّ ایست قهبي ریٕي ، اكسیژٌ باید  در  

طزیق آيبٕبگ يتصم بّ اكسیژٌ ٔ یا دستگاِ  اس 

تا حد CPR  َٔتیالتٕر تجٕیش گزدد در طٕل عًهیات 

 .استفادِ ًَٕد% 100ايكاٌ باید اس اكسیژٌ 

 

 :موارد احتیاط•

يي تٕاَد يُجز بّ صديات   CPRاكسیژٌ حیٍ قطع 

بُابز ایٍ باید اس تدأو  . جبزاٌ َاپذیز يغشي شٕد

 .  جزیاٌ اكسیژٌ اطًیُاٌ حاصم ًَٕد

 



 

،، هؼالجِ در 

ٍ

 . تِ کارهی رٍد

   1mg / 1cc (1:10000)) 

 :دعتِ درهاًی   
 افشایؼ دٌّذُ فؾار خَى•
 تزًٍکَدیالتَر•
 هحزک قلثی•

 



 :هکاًیغن اثز

 گیزًذُ ّای آلفا ٍتتاآدرًزصیک(هحزک)آگًَیغت•

  (عیغتَلیکافشایؼ فؾار خَى )SBPافشایؼ •

افیشایؼ پزفییَصى ػیزٍ     )CPRافشایؼ جزیاى خَى در طیی  •

 (کزًٍزی ٍ هغشی

 Course VFتِ   Fine VFتثذیل •

 (قلةافشایؼ قذرت )اثز ایٌَتزٍج هثثت•

دقیقِ را جْت   5هیلی گزم ّز  5تا  3جذیذ دٍس تحقیقات           

 داًٌذدیاعتَلیک هَثز هی فؾار افشایؼ 

 



 .هٌغ هصزف ًذارد                    هقذار هصزف
 :   تشرگغاالى •
•1mg  تصَرتstat  1:10000اس هحلَل(1 mg  10در ml )تصَرتIO-

IV 

•2-3 mg   1:1000اس هحلَل(mg1  درml1 )    تصَرتET     تا حجن
10-5CCرقیق عاسی ؽَد.  

  (تذٍى هحذٍدیت)دقیقِ  تکزارؽَد 3-5در صَرت لشٍم ّز  •
 :کَدکاى •
•0/01 mg/kg   تصَرت  1:10000اس هحلَلIV/IO    
•0/1 mg/kg   تصَرت   1:1000اس هحلَلET    
 دقیقِ در صَرت ًیاس 3-5تکزار  ّز•

 



تایذ حجن یک آهپَل اپی   1:10000تزای عاختي  هحلَل 

 10را تا اعتفادُ اس عزم ًوکی یا آب هقطز تِ  1:1000ًفزیي 

 .عی عی تزعاًیذ

-تاکیکاردی-آریتوی-ّیپزتاًغیَى:ػَارض جاًثی

 خًَزیشی هغشی

دٍسّای تاال اپی ًفزیي در درهاى هغوَهیت تا :ًکتِ

 .تتاتلَکزّا ٍ تلَک کٌٌذُ ّای کاًال کلغین هفیذ اعت

 آلفا تالکز-تتا تالکز: درهاى هغَهیت تا اپی ًفزیي

 



 

تُٓا دارٔیی است کّ يیتٕاٌ بّ طٕر  •

 .يستقیى بّ داخم عضهّ قهب تشریق کزد

 :يحم تشریق    

 يیدکالٔیکالر چپ4فضای بیٍ دَدِ ای •

 (سیز َیپم) 

 



ٍاگَلیتیک ٍ هْیار کٌٌیذُ   ,آًتی کَلیٌزصیک، ظذ آریتوی •

 پاراعوپاتیک 

 0/5mg / 1 ccآهپَل: ؽکل دارٍیی•

افشایؼ عزػت ّذایت داخل تطٌی، افیشایؼ  : هکاًیغن اثز •

، افشایؼ  (ریت قلثی)SAتؼذاد ایوپالظ ّای صادرُ اسگزُ 

 AVعزػت ّذایت گزُ 

ٍ :هَارد اعتفادُ• تیاػَارض جیاًثی   PEAدرهاى آعیغیتَل 

 هحذٍد

 

 



 :هَاردهصزف    
آًتی دٍت  -تزادیکاردی عیٌَعی-ایغت قلثی•

 هغوَهیت تاارگاًَفغفزّا  
 

 :تجَیشهقذار     

دقیقِ حذاکثز  3-5ّز  IV/IO  1mg تشریق : تشرگغاالى•

 (آهپَل6درطَل احیا حذاکثز )mg 3تا دٍس

 ٍ حذاکثز   mg 0/1حذاقل    mg/kg 0/02: کَدکاى•

0/5 mg   قاتل تکزار  ر ًَتت چْا ًیاس تا کِ در صَرت

 .اعت

 

 



وهر  و  VF خشه بهً  VFباعث تبذیل  VFتسریق آتروپیه در •

 .  ضعیف شذن پاسخ بً الکتروشوک میشود

 



 اٍلیي دارٍی ظذآریتوی اعت•

 ظذ آریتوی تطٌی ٍ فَ  تطٌی:دعتِ درهاًی•

 .آهیَدارٍى تؼذ اس ؽَک دٍم یا عَم تجَیش هیؾَد•

پذیزی در توام بافتت هتای   افشایش دوره تحزیک :  اثزهکاًیغن •

 قلب  

 ّیپَتایغیَى-تزادیکاردی:هْوتزیي ػَارض•



هقییاٍم تییِ   pulseless VT /VFدرهییاى  •

 (ؽَک 3تا  2تؼذ اس )ؽَک

 :هصزفهقذار    

   دوسبعتدی -300mgIV  دٍس آغیاسیي آى :تیالغ •

150mg IV 

 (15mg/kgحذاکثزدٍس)5mg/kg:کَدک•

 AVتلَک گزُ-تزادیکاردی: هَارد احتیاط•

 

 



 تاؽذلیذٍکاییي یک دارٍی ظذآریتوی هی •

در هَارد ػذم دعتزعی تِ آهیَدارٍى، جایگشیي هٌاعیثی   •

 .اعت

ٍ رؽتِ ّای پیَرکٌض   AVتغْیل ّذایت : هکاًیغن اثز•

 ٍ ًیش پیؾگیزی اس ّذایت هؼکَط

تیا  % 1ٍ ( هیلیی گیزم  100)% 2آهپَل ّای : ؽکل دارٍیی•

 cc5حجن  



 :هَارد هصزف•

 (تذٍى ًثطVF-VT)آریتوی ّای تطٌی•

 :هقذارهصزف•

 mg/kg  1-1/5   IVاٍلیِ دٍس :تالغ •

 VT /VFدر صَرت پایذار تَدى     

 mg/kg./5-./75دٍسّای اظافی    

 mg/kgتا حیذاکثز دٍس  دقیقِ 10-5     تِ فَاصل IV تلَط 

3    

 

 

 

 



 

 :اطفال•

•  1mg/kg  IV/IO  100تاحذاکثزmg/kg 

 قاتل تکزاراعت  mg/kg 0.5صَرت ًیاسدر •
 50mic/kg/min-25اًفَسیَى ٍریذی •

 

 :ػَارض جاًثی•
 تزادیکاردی•
 ایغت قلثی•
 ایغت تٌفغی•
 آًافیالکغی•

 



 پزوکائین آمیذ
  
 ظذآریتوی تطٌی ٍ فَ  تطٌی

1000mg/10ml 
 در تافت هیَکارد ، عزػت ّذایت ایوپالغْا کاّؼ :هکاًیغن اثز
درهاى اًقثاظات سٍدرط تطٌی، تاکیکاردی ّای  : هَارد اعتفادُ

 فلَتزدّلیشی هقاٍم تِ درهاى-تطٌی، فیثزیالعیَى دّلیشی
 :هیشاى هصزف

تارفغ  20mg/minاًفَسیَى  VFٍVT:mg100ایغت قلثی تذٍى
 (یک گزم) mg1000دقیقِ تا  5آریتوی ّز 
 N/SیاDW5%رقیق ؽذُ تا mg/min2-6:دٍس ًگْذارًذُ



الکتزٍلیتیی،  آًتی اعیذ، ػاهیل تؼیادل   :دعتِ درهاًی •

 قلیایی کٌٌذُ

 ٍ هؼکَط ؽذى pHتاػث افشایؼ : هکاًیغن اثز •

 (قلیایی کٌٌذُ. )اعیذٍس هی ؽَد   

 تیکزتٌاتmeq 50 حاٍی  50CCٍیال: ؽکل  دارٍیی

   

 

 

 



 :هَارد اعتفادُ•

درایغت قلثی، اعیذٍس ًاؽی اس گزدػ خَى ًاکافی را تصحیح •

  .ًوَدُ ٍ دفیثزیالعیَى را آعاى هی کٌذ

 :هصزفهقذار 
تیِ  (عیی عیی  1) 1meq/kg-IVتشریق هغیتقین  :دٍس اٍلیِ  •

 صَرت یکثارُ دادُ هی ؽَد 

ٍ تیز  ( 5meq/kg/.)دقیقِ تا ًصف دٍس اٍلییِ   15-10تکزارّز•

 ABGاعاط ًتایج 

 8ًثاییذ تیییؼ اس   1meq/kg-IV: عییال 2تییا 1در کَدکیاى  •

meq/kg- 

 

 



رٍتیي اس تیکزتٌات تَصیِ ًوی ؽَد سیزا اعتفادُ  
اسحذ تاػث کاّؼ هیشاى هَفقیت تیؼ     هصزف 
CPR هیؾَد. 

 

 :ػَارض جاًثی
 ادم ریَی ًاؽی اس احتثاط عذین-آلکالَس هتاتَلیک 

 ّیپَکالوی

ادايّ درياٌ با بی کزبُات بستگی بّ آَانیشگاسْای  •

 .خَٕی دارد

 

 



 ایشوپتزنول 

 

 يقهد سًپاتیک:دستً درماوی•

 :مکاویسم اثر   

افزایش دُْدِ بزٌٔ دِ قهبی  .آگَٕیست گیزَدِ ْای بتا•

 ٔ گشاد کُُدِ بزَٔشٓا

 :مصرفموارد 

با عالئى  ٔيقأو ًْزاِ کُتزل يٕقت بزادیکاردی شدید  
 ًْٕدیُايیک

 .آتزٔپیٍ استفادِ يی شٕد-پس اس استفادِ اس اپی َفزیٍ:وکتً

 



 :مصرفمقذار 
 

 برای دستیابی بً اثرات کروووتروپیک دارو، مقادیر کم آن بً میسان      

10mg/min . 

 

باشد کّ بّ تدریج ٔ با تٕجّ بّ  يی 2mg/min أنیّ دٔس      
  .ریت قهب بیًار افشایش يی یابد

 

 :موارد احتیاط

 

 کاْشحاصم اس يصزف ایٍ دارٔ باعث ایسکًی    
ًْیٍ عايم  شدِ ٔ دِ قهبی ٔ ْایپٕتاَسیٌٕ بزٌٔ 

 .  باعث افشایش يیشاٌ يزگ ٔ يیز در بیًار يی شٕد



  سولفات منیشیم



( چزخؼ حَل یک هحَر) هٌیشین تزای درهاى •

torsad depoint   در تاکیکاردی ّای تطٌی تا یا

تذٍى ایغت قلثی تَصیِ هی ؽًَذ ٍلی تاثیزات 

در ایغت  torsadesدرهاًی در صَرت ػذم ٍجَد 

 .ّای تذٍى ًثط قطؼی ًوی تاؽذ

هٌیشین را تا عَلفات 2gr-1: هقذار هصزف •

DW5%  تزای دقیقِ 6-5 رقیق کزدُ ٍ در طَل

  تیوار تشیق کٌیذ




