
دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

فهرست داروهای حیاتی بخشهای بیمارستان

97/02/30:       تاریخ بازنگری96/02/30: تاریخ ابالغ               BH-MeMa - 01/02:   کد سند 

ترالی احیاء

DMSAسرب

داروهای حیاتی  بخش اورژانس

آنتی دوت ها

اتانولمتانول و اتیلن گلیکول

فلومازنیل(...دیازپام، لورازپام و )بنزودیازپین ها 

دکستروز+ انسولین ( 3کلسیم ، ( 2گلوکاگون ،  (1 (...مثل ایندرال و )بتابلوکرها 

بی کربنات سدیم(مثل آمی تریپتیلین)ضد افسردگی سه حلقه ای 

دفروکسامینآهن

(digibind)آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین (مثل دیگوکسین)گلیکوزیدهای قلبی 

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده

(NAC)ان استیل سیستئین استامینوفن

(آتروپین)آنتی کولینرژیک (نئوستیگمین)مهارکننده کولین استراز 

(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

مونوکسید کربن

ارگانوفسفرها

(مثل وراپامیل)بلوک کننده های کانال کلسیمی 

نالوکسان

اکسیژن

پرالیدوکسیم( 2آتروپین،  (1

دکستروز+ انسولین ( 3گلوکاگون، ( 2گلوکونات کلسیم،  (1

هپارین

وارفارین

پروتامین سولفات

 تزریقیKویتامین 

گلوکز

گلوکونات کلسیم

(B6ویتامین )پیریدوکسین 

سولفات منیزیم

انسولین

ایزونیازید

متهموگلوبینمی

آنتی کولینرژیکحشره کش های کشاورزی و خانگی

متیلن بلو

دی سولفیرام الکل

آتروپین

دانترولن

قارچ های حاوی موسکارین

هالوتان

کلسیم گلوکونات(HF)هیدروفلوریک اسید ، نیش عنکبوت بیوه سیاه ، منیزیم

scarchنشاسته  Iodine ید

تیوسولفات سدیم ، نیتریت سدیم ، آمیل نیتریتسیانید



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

دی سولفیرامالکل

گلوکزانسولین

گلوکونات کلسیمسولفات منیزیم

دکستروز+ انسولین ( 3گلوکاگون، ( 2گلوکونات کلسیم،  (1(مثل وراپامیل)بلوک کننده های کانال کلسیمی 

پروتامین سولفاتهپارین

 تزریقیKویتامین وارفارین

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

اکسیژنمونوکسید کربن

پرالیدوکسیم( 2آتروپین،  (1ارگانوفسفرها

فلومازنیل(...دیازپام، لورازپام و )بنزودیازپین ها 

دکستروز+ انسولین ( 3کلسیم ، ( 2گلوکاگون ،  (1(...مثل ایندرال و )بتابلوکرها 

DMSAسرب

(digibind)آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین (مثل دیگوکسین)گلیکوزیدهای قلبی 

(NAC)ان استیل سیستئین استامینوفن

1داروهای حیاتی  بخش داخلی 

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

دی سولفیرامالکل

 تزریقیKویتامین وارفارین

گلوکزانسولین

گلوکونات کلسیمسولفات منیزیم

پرالیدوکسیم( 2آتروپین،  (1ارگانوفسفرها

دکستروز+ انسولین ( 3گلوکاگون، ( 2گلوکونات کلسیم،  (1(مثل وراپامیل)بلوک کننده های کانال کلسیمی 

پروتامین سولفاتهپارین

DMSAسرب

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

اکسیژنمونوکسید کربن

(digibind)آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین (مثل دیگوکسین)گلیکوزیدهای قلبی 

فلومازنیل(...دیازپام، لورازپام و )بنزودیازپین ها 

دکستروز+ انسولین ( 3کلسیم ، ( 2گلوکاگون ،  (1(...مثل ایندرال و )بتابلوکرها 

(NAC)ان استیل سیستئین استامینوفن

2داروهای حیاتی  بخش داخلی 

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف
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 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5
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 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

دی سولفیرامالکل

 تزریقیKویتامین وارفارین

گلوکزانسولین

گلوکونات کلسیمسولفات منیزیم

پرالیدوکسیم( 2آتروپین،  (1ارگانوفسفرها

دکستروز+ انسولین ( 3گلوکاگون، ( 2گلوکونات کلسیم،  (1(مثل وراپامیل)بلوک کننده های کانال کلسیمی 

پروتامین سولفاتهپارین

DMSAسرب

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

اکسیژنمونوکسید کربن

(digibind)آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین (مثل دیگوکسین)گلیکوزیدهای قلبی 

فلومازنیل(...دیازپام، لورازپام و )بنزودیازپین ها 

دکستروز+ انسولین ( 3کلسیم ، ( 2گلوکاگون ،  (1(...مثل ایندرال و )بتابلوکرها 

(NAC)ان استیل سیستئین استامینوفن

3داروهای حیاتی  بخش داخلی 

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

(زنان) 1داروهای حیاتی  بخش جراحی 

ترالی احیاء



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

پروتامین سولفاتهپارین

(ارولوژی و ارتوپدی) 2داروهای حیاتی  بخش جراحی 

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده
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%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

(جراحی عمومی) 3داروهای حیاتی  بخش جراحی 

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

گلوکزانسولین

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

(گوش ، حلق و بینی و مغز و اعصاب) 4داروهای حیاتی  بخش جراحی 

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده

(NAC)ان استیل سیستئین استامینوفن



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

 تزریقیKویتامین وارفارین

گلوکزانسولین

دکستروز+ انسولین ( 3گلوکاگون، ( 2گلوکونات کلسیم،  (1(مثل وراپامیل)بلوک کننده های کانال کلسیمی 

پروتامین سولفاتهپارین

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

اکسیژنمونوکسید کربن

(digibind)آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین (مثل دیگوکسین)گلیکوزیدهای قلبی 

دکستروز+ انسولین ( 3کلسیم ، ( 2گلوکاگون ،  (1(...مثل ایندرال و )بتابلوکرها 

داروهای حیاتی  بخش سی سی یو

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

آنتی کولینرژیکحشره کش های کشاورزی و خانگی

گلوکونات کلسیمسولفات منیزیم

 تزریقیKویتامین وارفارین

گلوکزانسولین

اکسیژنمونوکسید کربن

پرالیدوکسیم( 2آتروپین،  (1ارگانوفسفرها

دکستروز+ انسولین ( 3گلوکاگون، ( 2گلوکونات کلسیم،  (1(مثل وراپامیل)بلوک کننده های کانال کلسیمی 

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

(digibind)آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین (مثل دیگوکسین)گلیکوزیدهای قلبی 

بی کربنات سدیم(مثل آمی تریپتیلین)ضد افسردگی سه حلقه ای 

(NAC)ان استیل سیستئین استامینوفن

داروهای حیاتی  بخش آی سی یو

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

آنتی کولینرژیکحشره کش های کشاورزی و خانگی

اکسیژنمونوکسید کربن

پرالیدوکسیم( 2آتروپین،  (1ارگانوفسفرها

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

فلومازنیل(...دیازپام، لورازپام و )بنزودیازپین ها 

داروهای حیاتی  بخش اطفال و نوزادان

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

داروهای حیاتی  بخش جراحی ان آی سی یو

ترالی احیاء



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

اکسیژنمونوکسید کربن

داروهای حیاتی  بخش اتاق عمل

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

فلومازنیل(...دیازپام، لورازپام و )بنزودیازپین ها 

داروهای حیاتی  بخش مامایی

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

نالوکسان(...مثل مرفین و )اپیوئیدها یا مخدرها 

داروهای حیاتی  بخش زایشگاه

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده

فلومازنیل(...دیازپام، لورازپام و )بنزودیازپین ها 



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

پروتامین سولفاتهپارین

دفروکسامینآهن

داروهای حیاتی  بخش همودیالیز

ترالی احیاء

آنتی دوت ها

سم مصرف شده (پادتن  )آنتی دوت نام داروی در حد مسمومیت مصرف شده



دوز داروشکل دارونام داروردیفدوز داروشکل دارونام داروردیف

%20  %50  ویالدکستروز19 میلی گرم150آمپولآمیودارون1

اسپریسالبوتامول20 میلی گرم1آمپولاپی نفرین2

 سی سی500سرم %   0.9سدیم کلراید 21%7.5ویالسدیم بی کربنات3

%50ویالسولفات منیزیم22 میلی گرم5آمپولوراپامیل4

 میلی گرم200آمپولفنوباربیتال23%5 ویالسدیم کلراید 5

 میلی گرم250آمپولفنی توئین سدیم24 میلی گرم100 ویالهیدروکورتیزون6

 میلی گرم20آمپولفورزماید 25 سی سی1000سرم %  0.9سدیم کلراید 7

%10آمپولگلوکونات کلسیم26 میلی گرم0.5آمپولدیگوکسین8

%2ژللیدوکائین27 میلی گرم0.5آمپولآتروپین9

%2آمپوللیدوکائین28 میلی گرم50آمپولرانیتیدین10

 میلی گرم10آمپولمتوکلوپرامید29 میلی گرم3آمپولآدنوزین11

 میلی گرم5آمپولمیدازوالم30 میلی گرم1آمپولپروپرانولول12

 میلی گرم0.4آمپولنالوکسان31 میلی گرم10آمپولدیازپام13

 میلی گرم5آمپولنیتروگلیسیرین32 میلی گرم250آمپولدوبوتامین14

 میلی گرم0.4پرلنیتروگلیسیرین33 میلی گرم5آمپولهالوپریدول15

 واحد5000آمپولهپارین سدیم34 سی سی500سرم % 5دکستروز 16

 واحد10000آمپولهپارین سدیم35 میلی گرم200آمپولدوپامین17

آمپولوازوپرسین36 میلی گرم325قرصآسپیرین18

داروهای حیاتی  بخش درمانگاه تخصصی

ترالی احیاء


