




تعریف
  ٞبی رٚػ اس ثبیغتی دارٚ، ٔقزف رٚػ ثٛدٖ تٟبجٕی ػّت ثٝ

.وزد اعتفبدٜ آعپتیه
پٛعت داخُ ثٝ عٛسٖ ٚرٚد اس ثؼذ ػفٛ٘ت احتٕبَ



يسبیل
عزً٘
عٛسٖ

دارٚی ٔٛرد ٘ظز
ٚعبیُ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ پٛعت ٔثُ پٙجٝ ٚ اِىُ



مًازیه تسریقبت 
ٔحُ تٕیش
ؽغتؾٛی دعت
عز عٛسٖ ٚ عزً٘ اعتزیُ ٚ ٔٙبعت
ٚیبَ ٚ حالَ ٔٙبعت
تٕیش وزدٖ ٔحُ تشریك
جٕغ آٚری فحیح اجغبْ ٘ٛن تیش- Safety Box

دفغ فحیح ضبیؼبت



سروگ هب
یه ِِٛٝ اعتٛا٘ٝ ای ثب ٘ٛن ٔٙبعت ثزای تثجیت عز عٛسٖ-•
یه پیغتٖٛ داخُ آٖ-•
:دٚ ٘ٛع وّی ثز اعبط طزاحی رٚی ٘ٛن عٛسٖ•
•Luer-lok  ٚ غیزLuer lok



قسمت هبی مختلف سروگ
Plunger

Barrel

Tip





حجم سروگ هب
.ٔیّی ِیتز ٔتغیز اعت 60ٔیّی ِیتز تب 0/5اس  

ٔیّی ِیتز 5عزً٘ 
ٔیّی ِیتز 3عزً٘ 

ٔیّی ِیتز 0/01عزً٘ تٛثزوِٛیٗ
عزً٘ ا٘غِٛیٗ ثز حغت ٚاحذ 



سروگ اوسًلیه
عی عی 1تب  0/3در حجٓ ٞبی 

درجٝ ثٙذی ثز اعبط ٚاحذ
.ٚاحذ ا٘غِٛیٗ اعت 100ٔیّی ِیتز ٔحَّٛ، حبٚی  1ٞز 



سروگ تًبر کًلیه
دارای ِِٛٝ ای ثبریه ٚ ثّٙذ ٚ عزعٛسٖ ٘بسن•
.یه فذْ ٔیّی ٔتز درجٝ ثٙذی ؽذٜ اعت•
ٔیّی ِیتز 1ٌٙجبیؼ •
ٔمبدیز وٓ دارٚ•
ٔٙبعت ثزای ٘ٛساداٖ ٚ وٛدوبٖ•



سر سًزن هب
.ٞغتٙذیىجبر ٔقزف  ٚاعتیُ ثیؾتز عزعٛسٖ ٞب اس جٙظ 

:اجشای عز عٛسٖ
لغٕت داخّی

ثذ٘ٝ 
٘ٛن ؽیت دار



يیژگی سر سًزن هب
٘ٛن تیش عٛسٖ

طَٛ تٙٝ ی عٛسٖ
ؽٕبرٜ ی عٛسٖ یب لطز



وًک سًزن
ٚریذی تشریمبت ثزای ٔٙبعت وٛتبٜ عٛسٖ ٘ٛن
سیزجّذی تشریمبت ثزای ٔٙبعت ٚ ثبریىتز ٚ تیشتز ثّٙذ عٛسٖ ٘ٛن 

ػضال٘ی ٚ



طًل سًزن
اعت ٔتفبٚت ایٙچ 3 تب چٟبرْ یه اس.
ثبفت ٘ٛع ٚ ٔذدجٛ ٚسٖ ،ا٘ذاسٜ اعبط ثز ا٘تخبة
ٖسیزجّذی تشریك الغز، ثشرٌغبالٖ ٚ وٛدوبٖ :وٛتبٜ ٞبی عٛس
ٖػضال٘ی تشریك :ثّٙذ عٛس



قطر سًزن
اعت ؽذٜ ٔؾخـ آٖ رٚی ؽٕبرٜ ثب.
ٝاعت ثشرٌتز عٛسٖ لطز یبؽذ، وٛچىتز ؽٕبرٜ ٞزچ.
دارد تشریمی ٔبیغ غّظت ثٝ تٛجٝ ثب ا٘تخبة.
18-27 ؽٕبرٜ :ػضال٘ی تشریك
25 ؽٕبرٜ:سیزجّذی تشریك
26 ؽٕبرٜ:جّذی داخُ تشریك



آمپًل هب یب پًکه هب
عی عی 10تب  1حجٓ 

حبٚی ٔمذاری دارٚ داخُ ٔبیغ
اس جٙظ ؽیؾٝ

دارای یه لغٕت ٌزد٘ی



يیبل هب
دارٚ دٚس چٙذ یب یه حبٚی
ٜفّشی درپٛػ ٚ آٖ ثبالی در العتیه تٛعط ؽذٖ پٛؽیذ
دارٚ ٔبیغ یب جبٔذ ٞبی ؽىُ حبٚی
 ٘یبس ٔٛرد حالَ ٔمذار ٚ حالَ ٘ٛع ثزچغت رٚی
َدارٚٞب وزدٖ حُ جٟت ٔمطز آة ٚ عبِیٗ ٘زٔب





تسریق
.ثز اعبط ٘ٛع ثبفت جٟت تجٛیش دارٚ، رٚػ تشریك ٔتفبٚت اعت 

ٚیضٌی ٞبی ثبفت ثز عزػت جذة دارٚ ٚ در ٘تیجٝ سٔبٖ ؽزٚع اثز دارٚ اثز 
.ٔی ٌذارد



وکبتی جهت به حذاقل رسبوذن درد مذدجً
اعتفبدٜ اس عٛسٖ ٘ٛن تیش ٚ دارای طَٛ ٚ لطز ٔٙبعت-
لزار دادٖ ٔذدجٛ در ٚضؼیت راحت-
ا٘تخبة ٔحُ ٔٙبعت ثزای تشریك-
پزت وزدٖ حٛاط ٔذدجٛ-
ٚارد وزدٖ عزیغ ٚ یىٙٛاخت عٛسٖ -
ثبثت ٚ ثی حزوت ٍ٘ٝ داؽتٗ عٛسٖ-
تشریك آراْ ٚ یىٙٛاخت-



تسریق زیر جلذی
جٟت تشریك در ثبفت ٕٞجٙذ سیز درْ

ثٝ دِیُ ػذْ ٚجٛد جزیبٖ خٖٛ غٙی، جذة دارٚ آٞغتٝ تز اس ػضال٘ی
ایجبد آثغٝ اعتزیُ(: عی عی 1وٕتز اس )ٔٙبعت جٟت دٚسٞبی وٓ دارٚ 

:  ٔحُ ٞبی ٔٙبعت
لغٕت پبییٙی ؽىٓ ، (یه عْٛ فٛلب٘ی ثبسٚ)لغٕت خبرجی فٛلب٘ی ثبسٚ 

لغٕت ، لغٕت خبرجی راٖ ٞب، (اس سیز د٘ذٜ ٞب تب ثزجغتٍی اعتخٛاٖ ٍِٗ)
اطزاف ، لغٕت فٛلب٘ی ثبتىظ در سیز وٕز، فٛلب٘ی پؾت در سیز وتف ٞب

٘بف



زايیه تسریق در تسریق زیر جلذی
درجٝ 90درجٝ ٚ در افزاد چبق  60تب  45در ثیٕبراٖ ثب جثٝ ٔؼِٕٛی •
در افزاد خیّی چبق اس عٛساٖ ٞبی ثشرٌتز اعتفبدٜ ؽٛد ٚ پٛعت ٘بحیٝ جٕغ •

.ٌزدد
درجٝ ثزای افزاد ٔؼِٕٛی ٘یش  90در فٛرت اعتفبدٜ اس عزً٘ ا٘غِٛیٗ ساٚیٝ •

.ٔٙبعت ٔی ثبؽذ





...ادامه
عزػت جذة در ایٗ تشریك در اطزاف ٘بف ثبال، در لغٕت فٛلب٘ی ثبسٚ •

.ٔتٛعط ٚ در راٖ ٞب وٙذ ٔی ثبؽذ
تشریك ٔىزر ا٘غِٛیٗ در یه ٘بحیٝ ثبػث ایجبد ِیپٛدیغتزٚفی ٚ اختالَ در •

.جذة دارٚ ٔی ٌزدد



تسریق عضالوی
عزیغ تز اس رٚػ سیز جّذی ثٝ دِیُ ػزٚق خٛ٘ی فزاٚاٖ•
اعتفبدٜ اس عٛسٖ ثب ؽٕبرٜ ثشري جٟت ػجٛر اس ثبفت سیز جّذی•
درجٝ 90ساٚیٝ تشریك •
ثزرعی ػضّٝ لجُ اس تشریك، ػذْ حغبعیت در ِٕظ•



تسریق عضالوی در سریىی پشتی
عبَ 3رایج تزیٗ ٔحُ تشریك در ثبِغیٗ ٚ وٛدوبٖ ثبالی 

!ٔی ثبؽذٔبٜ ٕٔٙٛع  18عٗ وٕتز اس تشریك ٘بحیٝ عزیٙی در وٛدوبٖ ثب 
خٛاثیذٜ ثٝ ؽىٓ ثب اٍ٘ؾتبٖ خٓ ؽذٜ ثٝ عٕت پبییٗ: پٛسیؾٗ ٔٙبعت

!ٚجٛد خطز ثٝ ػّت ٘شدیىی ثٝ ؽزیبٖ ٌّٛتئبَ ٚ ػقت عیبتیه
.ؽٛدفّج دائٓ یب ٔٛلت پبی ٔجتال ٚرٚد عٛسٖ ثٝ ػقت عیبتیه ٔیتٛا٘ذ عجت 

، در  ٔیّی ِیتز 2عبِٝ  15اِی  6، در وٛدوبٖ ٔیّی ِیتز 4درثبِغیٗ حذاوثز ٔیشاٖ تشریك 
ٔیّی ِیتز 1/5عبِٝ  3-6وٛدوبٖ 

.ٔی ثبؽذٔیّی ِیتز  1عبَ  3وٛدوبٖ وٕتز اس در فٛرت ضزٚرت در 



ديرسًگلًتئبل



تسریق عضالوی در سریىی شکمی
ٗٔػضال٘ی تشریك جٟت ٔحُ تزیٗ ٔٙبعت ٚ تزیٗ ا
وٕتز چزثی ٚ لطٛر ػضالت دارای ،ٟٔٓ خٛ٘ی ػزٚق یب ػقت فبلذ
ػضال٘ی آتزٚفی دچبر ٚ ٔغٗ افزاد در ػضّٝ تزیٗ ٔٙبعت

ِیتز، ٔیّی 2 عبِٝ 15 اِی 6 وٛدوبٖ در ،لیتر میلی 2/5 درتالغین تزریق میزان حذاکثر  
.ثبؽذ ٔی ٕٔٙٛع عبَ 3 اس وٕتز وٛدوبٖ در ٚ ِیتز ٔیّی 1/5 عبِٝ 3-6 وٛدوبٖ در
ُتشریك؟ ٔٙبعت ٔح

ُراٖ عز ٚ سا٘ٛ وزدٖ جٕغ :ػضّٝ وزدٖ ؽ



يوتريگلًتئبل



تسریق عضالوی در عضله بسرگ کىبری ران
٘ذارد وبفی رؽذ آٟ٘ب عزیٙی ػضّٝ وٝ خردساالنی و کودکان در مناسة انتخاب
ِیتز، ٔیّی 2 عبِٝ 15 اِی 6 وٛدوبٖ در ِیتز، ٔیّی 5 درثبِغیٗ تشریك ٔیشاٖ حذاوثز 

  3 اس وٕتز وٛدوبٖ در ضزٚرت فٛرت در ٚ ِیتز ٔیّی 1/5 عبِٝ 3-6 وٛدوبٖ در
.ثبؽذ ٔی ِیتز ٔیّی 1-0/5 عبَ
اػقبة ٚ ػزٚق فبلذ ٟٓٔ
ٗ٘ؾغتٝ ٚضؼیت یب وزدٖ خٓ را سا٘ٛ وٕی ٚ وؾیذٖ دراس :ٔٙبعت پٛسیؾ
ُتشریك؟ ٔٙبعت ٔح
ثشري تزٚوب٘تز سیز ٚجت یه ٚ سا٘ٛ ثبالی ٚجت یه



ياستًس لتراتیس



تسریق عضالوی در عضله دلتًئیذ
ثبفت ػضال٘ی ٚ چزثی وٓ

خطز تشریك ػضال٘ی ثٝ ػّت ٔجبٚرت ثب ؽزیبٖ ثبسٚیی ٚ ػقت رادیبَ
اعتفبدٜ در ؽزایطی وٝ ٘یبس ثٝ جذة عزیغ دارٚ ٚجٛد دارد

ٔبٜ 18ٕٔٙٛػیت در وٛدوبٖ ثب عٗ وٕتز اس 
ٔیّی ِیتز 2ٔیّی ِیتز ٚ در ثبِغیٗ  0/5عبٍِی  15حذاوثز دارٚ تب عٗ 

:ٔحُ تشریك
عٝ اٍ٘ؾت پبییٗ سایذٜ ی آوزٚٔیٖٛ



دلتًئیذ



Z  ريش
ٝایٗ اس ػضال٘ی تشریمبت در خقٛؿ ثٝ جّذی سیز چزثی ثبفت در دارٚ ٘ؾت احتٕبَ دِیُ ث  

.ؽٛد ٔی اعتفبدٜ رٚػ
طزف یه ثٝ ٔتز عب٘تی 3/5-2/5 را تشریك ٔحُ پٛعت فؾبر ثب اثتذا رٚػ ایٗ در  

  ٔی ا٘جبْ را تشریك آعپیزاعیٖٛ اس پظ ٚ ٚارد ػٕٛدی فٛرت ثٝ را عٛسٖ عپظ ٚ وؾیذٜ
  ا٘غذاد ثبػث پٛعت طجمبت ٌزفتٗ لزار ٞٓ رٚی .وٙیٓ ٔی رٞب را پٛعت ٚ دٞیٓ
.ؽٛد ٔی دارٚ ٘ؾت اس پیؾٍیزی ٚ ؽذٜ ایجبد عٛراخ

اعت ٕٔٙٛع تشریك اتٕبْ اس پظ دادٖ ٔبعبص!



Z  ريش



تسریق داخل جلذی
(سیز اپیذرْ)تشریك عطحی در الیٝ ٞبی اثتذایی پٛعت 

تغت ٞبی پٛعتیٔٛرد اعتفبدٜ در 
.ثٝ ػّت ػزٚق خٛ٘ی ثغیبر وٓ، جذة دارٚ ثٝ وٙذی اتفبق ٔی افتذ

لغٕت داخّی عبػذ: ٔٙبعت تزیٗ ٔحُ
لغٕت فٛلب٘ی لفغٝ عیٙٝ، لغٕت فٛلب٘ی ثبسٚ، ٘بحیٝ ثیٗ دٚ وتف  : عبیز ٔٙبطك



عٛسٖ ٔٛرد اعتفبدٜ وٛتبٜ ٚ ٘بسن ثبؽذ.
 درجٝ اعت 5-15ساٚیٝ ٔٙبعت ثزای تشریك.
ایجبد ثزجغتٍی وٛچه ؽجیٝ ٔحُ ٘یؼ پؾٝ رٚی عطح پٛعت
اس ٔبعبص ٘بحیٝ اجتٙبة ٕ٘بییذ!




