وحًٌ تجًیس داريَای مرتبط با COVID-19

تُیٍ کىىذگان:
بخش مراقبتُای داريیی
بیمارستان مسیح داوشًری
دکتر فرزاوٍ داستان
دکتر ريدابٍ حق گً
دکتر رَا اسکىذری
دکتر زَرا میرشفیعی
دکتر سحر یًسفیان

رمذسیًیر:
ایي دارٍ ،جْت اًفَسیَى ٍریذی تِ دٍ ضکل دارٍیی پَدر لیَفیلیشُ ( ٍ )Lyophilized Powderهحلَل تغلیظ ضذُ
( ، )Concentrated solutionدر تاسار دارٍیی دًیا ٍجَد دارد .تَصیِ ّای هزتَط تِ ًگْذاری ،آهادُ ساسی ٍ ضزایظ
تجَیش ایي دٍ ضکل دارٍیی تا ّن هتفاٍت است .هحلَل ٍریذی تغلیظ ضذُ صزفا در تشرگساالى ٍ کَدکاى تا ٍسى تاالی
 40کیلَگزم لاتل تجَیش هی تاضذ ،در حالیکِ پَدر لیَفیلیشُ در تشرگساالى ٍ کَدکاى تا ٍسى تاالی  3کیلَگزم لاتل
هصزف است.
شرایط وگُذاری يیال َای باز وشذٌ:
ٍیال ّای حاٍی پَر لیَفیلیشُ:
در دهای کوتز اس  30درجِ ًگْذاری ضَد.
ٍیال ّای حاٍی هحلَل تغلیظ ضذُ:
در دهای یخچال (  2تا  8درجِ ساًتی گزاد) ًگْذاری ضَد.

آمادٌ سازی داري:
آهادُ ساسی پَدر لیَفیلیشُ جْت تشریك:
 -1تِ ٍیال دارٍ 11 ،سی سی آب همغز اضافِ ًوَدُ ٍ تِ هذت  30ثاًیِ تکاى دّیذ.
 -2سپس اجاسُ دّیذ ٍیال تِ هذت  2تا  3دلیمِ تی حزکت تواًذ تا هحلَل ضفاف ضَد.
 -3در صَرتی کِ پَدر دارٍ کاهل حل ًطذُ تَد ،هجذدا ٍیال را تِ هذت  30ثاًیِ تکاى دادُ ٍ سپس تِ هذت  2تا
 3دلیمِ تی حزکت تگذاریذ .ایي رًٍذ را تا ضفاف ضذى هحلَل اداهِ دّیذ.
 -4تِ ایي تزتیة ،هحلَلی تا غلظت  )5 mg/ml( 100mg/20mlتذست هی آیذ.
 -5هحلَل تذست آهذُ تایذ تالفاصلِ تا سزم ًزهال سالیي رلیك ضذُ ٍ تِ حجن  250سی سی رساًذُ ضَد.
 -6سزم حاٍی دارٍ را  20تار سز ٍ تِ کٌیذ تا هحتَیات آى هخلَط ضًَذ .اس تکاى دادى ضذیذ سزم خَدداری کٌیذ.

آهادُ ساسی هحلَل تغلیظ ضذُ جْت تشریك:
ٍیال تاس ضذُ تایذ حذاکثز تا  12ساػت پس اس تاس ضذى (در دهای اتاق) رلیك ضَد.
هحلَل تغلیظ ضذُ تایذ تا سزم ًزهال سالیي رلیك ضذُ ٍ تِ حجن  250سی سی رساًذُ ضَد.

پایذاری داري بعذ از آمادٌ سازی:
هحلَل رلیك آهادُ ضذُ تِ هذت  4ساػت در دهای اتاق (کوتز اس  25درجِ ساًتی گزاد) ٍ یا تِ هذت  24ساػت در
دهای یخچال ( 2تا  8درجِ ساًتی گزاد) پایذار است.

سرعت تسریق داري:
هحلَل آهادُ تشریك هی تایست در ػزض  30تا  120دلیمِ اًفَسیَى ٍریذی ضَدّ .یچ دارٍ یا هحلَل دیگزی تِ جش
ًزهال سالیي ًثایذ ّوشهاى تا ایي دارٍ تشریك ضَد.

ياکىش َای مرتبط با تسریق:
ٍاکٌص ّای هزتثظ تا تشریك رهذسیَیز در ٌّگام ٍ یا تِ صَرت هَلتی در ارتثاط تا تشریك ایي دارٍ دیذُ ضذُ است .ػالئن
ٍ ًطاًِ ّا ضاهل :افت فطار خَى  ،حالت تَْع ،استفزاؽ ،تؼزیك ٍ لزس ّستٌذ .در صَرت هطاّذُ ایي ػالئن تایذ تشریك
تالفاصلِ لغغ ضذُ ٍ تِ پشضک هؼالج اعالع د ادُ ضَدّ .وچٌیي تایذ ایي هَارد تِ تخص هزالثت ّای دارٍیی اعالع
رساًی ضًَذ.

تًسیلیسيمب:
تجَیش ٍریذی :هحلَل رلیك ضذُ تؼذ اس ایٌکِ تِ دهای اتاق رسیذ ،لاتل اًفَسیَى هی تاضذ .اًفَسیَى تایذ عی  60دلیمِ
اًجام ضَد .اس تشریك تلَس یا  IV pushخَدداری گزددّ .وچٌیي ّیچ دارٍیی ًثایذ ّوشهاى تا ایي دارٍ ٍ اس یک الیي
تشریك ضَد .اگز ًیاس تِ تجَیش دٍس تؼذی تاضذ ،تایذ حذالل  8ساػت تیي  2دٍس فاصلِ دادُ ضَد.
محلًل َای سازگار:
سذین کلزایذ %0/1
رلیك ساسی دارٍ در تیواراى تا ٍسى  30کیلَگزم ٍ تیطتز در  100هیلی لیتز ًزهال سالیي ٍ در تیواراى تا ٍسى کوتز اس 30
کیلَگزم در  50هیلی لیتز ًزهال سالیي اًجام هی ضَد.

شرایط وگُذاری:
در دهای یخچال (  2تا  8درجِ ساًتی گزاد ) ًگْذاری ضَدٍ .یال تاس ًطذُ دارٍ در تستِ تٌذی اصلی ًگْذاری ضذُ ٍ اس
ًَر هحافظت ضَد.

عًارض جاوبی جذی:
 ػفًَت ضذیذ :اتتال تِ ػفًَت ّای ضذیذ ٍ یا تزٍس ػالئن تة ،لزس ،تاٍل دّاى ٍ پَست ٍ درد ضکن کِ ًطاى
دٌّذُ ػفًَت هی تاضٌذ.
 سویت کثذی :درد ضکوی ،خستگی یا سردی پَست ٍ چطن هی تَاًٌذ ًاضی اس هطکالت کثذی تاضٌذ.
ٍ اکٌص ّای حساسیتی در حیي ٍ تؼذ اس تشریك :تٌگی ًفس ،احساس فطار در لفسِ سیٌِ ،خارش ،راش
پَستی ،تَرم لة ،ستاى ٍ یا صَرت تؼذ اس تشریك دارٍ ًطاى دٌّذُ ٍاکٌص ّای حساسیتی است.

ایىترفرين B1a
ایٌتزفزٍى  B1aتِ دٍ صَرت در کطَر ٍجَد دارد:
سزًگ اس پیص پز ضذُ حاٍی  44هیکزٍگزم (هؼادل  12هیلیَى ٍاحذ تیي الوللی) جْت تشریك سیز جلذی (تا ًام تجاری
رسیژى یا رتیف) کِ در حال حاضز تزای تیواراى هثتال تِ کٍَیذً 11-یش استفادُ هی ضَد.
سزًگ اس پیص پز ضذُ حاٍی  30هیکزٍگزم جْت تشریك ػضالًی (تا ًام تجاری سیٌٍَکس) کِ اًذیکاسیَى ّای دیگزی
تِ جش کٍَیذ 11-دارد.
رسیژى ،یک رٍس در هیاى تصَرت تشریك سیز جلذی استفادُ هی ضَد( .حتوا تایذ تیي  2دٍس حذالل  48ساػت فاصلِ
دادُ ضَد ).تْتز است در صَرت اهکاى ،تشریك در یک سهاى هطخص ) تزجیحا در ساػات غزٍب( اًجام ضَد.
ػَارض ضایغ ایي دارٍ ػثارتٌذ اس :ػالئن ضثِ آًفلَاًشا (سزدرد ،تة ،درد هفاصل ٍ ػضالت ٍ لزس)ٍ ،اکٌص ّای هحل
تشریك ،خستگی ،لکَپٌی ،افشایص سغح آًشین ّای کثذی ،درد ضکن ٍ تَْع

شرایط وگُذاری:
در دهای یخچال (  2تا  8درجِ ساًتی گزاد ) ًگْذاری ضَد .دارٍ در جؼثِ اصلی ٍ دٍر اس ًَر ًگْذاری ضَد.

ایمًوًگلًبًلیه يریذی
در تجَیش ٍریذی ،ایي دارٍ عی  2تا  24ساػت اًفَسیَى هی ضَد .الیي اًفَسیَى تایذ حتوا هجشا اس سایز دارٍّا تاضذ .اگز
اس الیي اٍلیِ استفادُ هی ضَد ،حتوا تایذ لثل اس تجَیش ،فالش ًزهال سالیي یا سزم دکستزٍس اًجام ضَد.
هحلَل تایذ لثل اس تشریك تِ دهای اتاق تزسذ.
در تیواراى هسي ،سزػت تجَیش هی تایست پاییي تز تاضذ .سزػت تجَیش در تزًذّای هختلف  IVIGهتفاٍت است:

®Intratect
سزػت تشریك در  30دلیمِ اٍل ًثایذ اس  0/3 ml/kg/hourتیطتز تاضذ ٍ ،در صَرت تحول ،سزػت تشریك هیتَاًذ تِ
صَرت آّستِ تا  1/1 ml/kg/hourافشایص یاتذ.
®Flebogamma
سزػت تشریك در  30دلیمِ اٍل تایذ  )0/6 ml/kg/hour( 0 /5 mg/kg/minتاضذ .در صَرت تحول ،هیتَاى سزػت
تجَیش را تا حذاکثز  )6 ml/kg/hour ( 5 mg/kg/minافشایص داد.
®Octagam
سزػت تشریك در  30دلیمِ اٍل تایذ  )0/6 ml/kg/hour( 0/5 mg/kg/minتاضذ .در صَرت تحول ،هیتَاى سزػت
تجَیش را ّز ًین ساػت  2تزاتز کزد ٍ تا حذاکثز  )4/2 ml/kg/hour ( 3/33 mg/kg/minافشایص داد.

شرایط وگُذاری:
ایي دارٍ حساس تِ ًَر تَدُ ٍ تا سهاى تشریك تایذ درتستِ تٌذی اٍلیِ تواًذّ .وچٌیي دارٍ تایذ در دهای سیز  25درجِ
ًگْذاری ٍ اس یخ سدگی هحافظت ضَد.

لثل اس تشریك دارٍٍ ،یال اس ًظز ظاّز( ضفاف یا کوی ضیزی رًگ) ٍ رًگ (تی رًگ یا کوی سرد) تایذ تزرسی ضَد ٍ در
صَرت کذر تَدى یا ٍجَد رسَب ،هحلَل تایستی دٍر اًذاختِ ضَد.

پایذاری:
دارٍ تالفاصلِ پس اس تاس ضذى تایستی تشریك ضذُ ٍ تالیواًذُ دارٍ دٍر ریختِ ضَد.

عًارض حیه تسریق:
در صَرت تزٍس ػَارض جاًثی هاًٌذ فالضیٌگ ،افشایص ضزتاى للة ٍ افشایص فطار خَى ،کاّص سزػت تشریك یا لغغ
اًفَسیَى هی تَاًذ کوک کٌٌذُ تاضذ.

 پزیوذیکیطي تیواراى در صَرت ساتمِ تزٍس ػَارض حیي تشریك تَصیِ هی ضَد:
 استاهیٌَفي خَراکی  650-1000 mgیا ایثَپزٍفي 400-800 mg
 دیفي ّیذراهیي خَراکی 25-50 mg
ّ یذرٍکَرتیشٍى ٍریذی 100 mg

در توام تیواراى ،دریافت ایوًََگلَتَلیي ٍریذی هستلشم هَارد سیز هی تاضذ:
ّ ایذریطي کافی پیص اس دریافت دارٍ،
 پایص تزٍى دُ ادرار تیوار،
 پایص سغح کزاتیٌیي سزهی،
 ػذم استفادُ ّن سهاى اس دیَرتیک ّای لَج

متیل پردویسيلًن
ایي دارٍ تا ًَ 2ع هلح در تاسار دارٍیی هَجَد است:
 هتیل پزدًیشٍلَى استات کِ تِ صَرت ػضالًی تجَیش هی ضَد.
 هتیل پزدًیشٍلَى سَکسیٌات کِ تِ صَرت ٍریذی استفادُ هی ضَد.
در تیواری کٍَیذ 11-پالس تزاپی تا هتیل پزدًیشٍلَى ٍریذی تا دٍس  250-500 mgاًجام هی ضَد.
دلت ضَد کِ دٍسّای تاالتز اس  250 mgحتوا تایذ در ػزض حذالل  30تا  60دلیمِ اًفَسیَى ضًَذ ،در غیز ایٌصَرت،
ػَارض جاًثی ضذیذی هاًٌذ افت فطار خَى ،آریتوی للثی ٍ هزگ ًاگْاًی ،هوکي است تزٍس کٌذ.

