




تعریف
ا٘غبٖجزیبٖ خٖٛ ٚرٚد ٔغتمیٓ ٔحَّٛ ٞبی دارٚیی ثٝ داخُ 



هسایای تسریق وریذی
ؽزٚع ػّٕىزد ثغیبر عزیغ                  وٕه وٙٙذٜ در ٔٛالغ اٚرصا٘غی-

جذة دارٚ ثصٛرت وبُٔ                   دعتیبثی ثٝ عؽٛح درٔب٘ی ٔؽّٛة-

لبثُ اعتفبدٜ در صٛرت ػذْ جذة دارٚ اس ؼزیك خٛراوی یب ػعال٘ی            اختالَ در  -
ػّٕىزد عیغتٓ ٌٛارؽی یب دعتٍبٜ ٌزدػ خٖٛ ٔحیؽی

أىبٖ تجٛیش دٚسٞبی ثشري ٚ حجٓ ٞبی سیبد دارٚ                 تشریك ا٘ٛاع عزْ-

لبثُ تجٛیش ثٛدٖ ثزخی دارٚٞب فمػ ثٝ صٛرت ٚریذی                تحزیه، تخزیت یب ٘ىزٚس  -
ثبفتی ٔثُ وّزٚر پتبعیٓ، پٙی عیّیٗ وزیغتبَ ٚ دارٚٞبی ؽیٕی درٔب٘ی

-



هعایة تسریق وریذی

غیزآؽىبر یب٘بسن عخت پیذا وزدٖ ري در ٔذدجٛیبٖ دارای ٚریذٞبی •
ٔؾىُ در اجزای صحیح ٔزاحُ در ٔحیػ ٞبی خبرج اس ثیٕبرعتبٖ•
احتٕبَ ثزٚس ؽٛن آ٘بفیالوتیه ثالفبصّٝ ثؼذ اس تشریك•
در ٔحُ فزٚوزدٖ عٛسٖ ػفٛ٘تٚ  آثغٝاحتٕبَ ثزٚس •
٘ؾت دارٚ ثٝ ثبفت ٞبی اؼزاف در اثز عٛراخ ؽذٖ جذار ري•
٘بؽی اس تٕبط ٔذاْٚ دارٚ ثب آعیت دیذٌی جذار ٚریذ ٚ  تحزیهاحتٕبَ •

وبتتز



هحل های تسریق وریذی
( .دعت ٚ عبػذ)اعت ا٘ذاْ فٛلب٘ی ٔٙبعت تزیٗ ٔحُ ثزای ري ٌیزی •
اس پب ثٝ دِیُ ریغه ثبالی تزٚٔجٛفّجیت ٚ دعت ٚ پبٌیز ثٛدٖ ثٙذرت  •

.اعتفبدٜ ٔی ؽٛد
تب در )ا٘جبْ ؽٛد دیغتبَ  ٚ دردعت غیز غبِت ري ٌیزی ثٟتز اعت ثز رٚی •

ٚ رٚی (صٛرت ػذْ ٔٛفمیت لغٕتٟبی پزٌٚشیٕبَ لبثُ اعتفبدٜ ثبؽذ 
.ٔفبصُ ٘جبؽذ





نکات ههن در انتخاب رگ
 ٝدر افزاد ٔغٗ ري ٞب اعىّزٚتیه ٚ عخت ٞغتٙذ ٚ ثٝ عزػت پبرٜ ٚ ث

ثزای جٌّٛیزی اس ایٗ ٔغبِٝ اس عٛسٟ٘بی وٕی . اصؽالح ثٛٔجٝ ٔی ؽٛ٘ذ 
.تٛر٘یىٝ را ثزای ٔذت ؼٛال٘ی ٘جٙذیذوٛچىتز اعتفبدٜ وٙیذ ٚ 

 ٝیىی اس رٚؽٟبی ثغیبر خٛة ثزای ري ٌیزی در وٛدوبٖ وٓ عٗ ٚعبَ و
اوثزا وٛدوبٖ وٛچىتز اس )أىبٖ دعتیبثی ثٝ رٌٟبی ٔحیؽی ا٘ذاْ ٚجٛد ٘ذارد

ري ٌیزی ٚریذٞبی عز ثغیبر آعبٖ اعت وٝ اس آٖ ٔیبٖ ٚریذ ( یىغبَ 
.اس ٕٞٝ ٔٙبعجتز اعتتٕپٛراَ عؽحی 



...اداهه

اٌز .تٛر٘یىٝ را ثٝ ثبسٚ ثغتٝ ٚٔحُ ٔٙبعت ثزای ري ٌیزی را ٔؾخص وٙیذ •
اس ثیٕبر ثخٛاٞیذ اٍ٘ؾتبٖ خٛد را چٙذ ثبر ثبس ٚ ثغتٝ , ري ٔؾخص ٘جبؽذ 

ٕ٘بیذ ٚ یب ایٙىٝ ثب ٘زٔٝ اٍ٘ؾتبٖ یىی دٚ ثبر ظزثٝ ثزٚی ٔحُ ري ٌیزی 
(.ٔٛجت ٚاسٚ اعپبعٓ ٚ ثزجغتٝ ؽذٖ ري ٔی ؽٛد ) ٔٛرد ٘ظز ثش٘یذ 

ري ٞب لبثُ ( خصٛصب افزاد چبق ٚ وٛدوبٖ )در ثغیبری اس ثیٕبراٖ : ٘ىتٝ •
ثب ٘زٔٝ ٘ٛن اٍ٘ؾتبٖ عجبثٝ ٚ ) رؤیت ٘جٛدٜ ٚ ثبیغتی اس ؼزیك ِٕظ وزدٜ

.ؽٙبعبیی ٚ ٔؾخص ؽٛ٘ذ( ٔیب٘ٝ 



روش های هختلف این تسریق
ٔخّٛغ وزدٖ دارٚ در حجٓ سیبد ثب ٔبیؼبت ٚریذی
 تشریك ثِٛٛط دارٚی وٓ حجٓ اس ؼزیك ا٘فٛسیٖٛ ٚریذی یب دعتزعی ٔتٙبٚة

ثٝ ٚریذ
 ا٘فٛسیٖٛ ٕٞشٔبٖ ٔحَّٛ حبٚی دارٚ ٚ حجٓ وٕی اس ٔبیؼبت ٚریذی اس ؼزیك

یه خػ ٚریذی



هخلوط کردن دارو در حجن زیاد تا هایعات وریذی

ایٕٗ تزیٗ ٚ ٔؽٕئٗ تزیٗ- 
عی عی 500تب  100

ریٍٙزالوتبت یب٘زٔبَ عبِیٗ 
ثٝ حذالُ رعیذٖ احتٕبَ ػٛارض جب٘جی یب ٚاوٙؼ ٞبی وؾٙذٜ

ٚیتبٔیٗ ٞب ٚ وّزیذ پتبعیٓ
احتٕبَ افشایؼ ثبر ٔبیؼبت



تولوس داخل ورریذی

تشریك ٔغتمیٓ دارٚ ثٝ ٌزدػ خٖٛ عیغتٕیه
ٔٙبعت در ٔذدجٛیبٖ ثب ٔحذٚدیت ٔصزف ٔبیؼبت

خؽز٘بن تزیٗ رٚػ تجٛیش دارٚ
لبٖ٘ٛ ؽغتؾٛ یب رلیك وزدٖ:لب3ٖٛ٘

لبٖ٘ٛ عزػت         
لبٖ٘ٛ ٔب٘یتٛریًٙ             



انفوزیون تا حجن کنترل شذه
عی عی ٔبیغ 100تب  50 

.ظزف دْٚ اس ظزف اَٚ جذا ٔی ٌزدد
وبٞؼ احتٕبَ ا٘فٛسیٖٛ عزیغ دارٚ

ٔذت سٔبٖ ٔحذٚد
أىبٖ وٙتزَ دریبفت ٔبیؼبت ٚریذی

پٕپ ٞبی ٚ عت ٞبی ٔتٙبٚة ا٘فٛسیٖٛ



انواع ست تسریق

عت اعتب٘ذارد
عت خٖٛ

ٔیىزٚعت



وسایل تسریق هحیطی

اعىبِپ ٚیٗ
آ٘ضیٛوت



اجسای آنژیوکت



:انواع آنژیوکت
قذرت ٍرٍد ابعاد سَزىضكل

هایع
رًگسایس

0.9×25mm36ml/min22Gآبی

1.0×32mm 54ml/min 20Gصَرتی

1.3×45mm 96ml/min 18Gسبس

1.7×50mm 196ml/min 16Gخاکستری

2.2×50mm 343ml/min 14Gًارًجی



:انواع اسکالپ وین
سایسرًگضكل

 20Gزرد

 21Gسبس

 22Gهطكی

 23Gآبی

 25Gًارًجی





شایعترین عوارض تسریق وریذی

(فّجیت)اِتٟبة ٚریذ
تزٚٔجٛفّجیت

(٘ؾت)ا٘فیّتزاعیٖٛ
افشایؼ ثیؼ اس حذ ٔبیؼبت

آٔجِٛی



فلثیت
التْاب رگ

ا٘تخبة -لؽز عزعٛسٖ-تحزیه دیٛارٜ ٘بؽی اس تىٙیه غیز اعتزیُ:ػّت
جٙظ وبتتز ٚریذی-٘ٛاحی ٔفصّی-ػزٚق وٛچه

تٛرْ ٕٞزاٜ درد-درد در ِٕظ-لزٔشی:ػالیٓ
تؼٛیط جبی وبتتز:درٔبٖ



تروهثوفلثیت
التْاب ٍریذ ّوراُ با لختِ

ا٘تخبة ػزٚق -لؽز عزعٛسٖ-تحزیه دیٛارٜ ٘بؽی اس تىٙیه غیز اعتزیُ:ػّت
جٙظ وبتتز ٚریذی-٘ٛاحی ٔفصّی-وٛچه

تٛرْ خفیف-درد -ٌزٔب-لزٔشی:ػالیٓ
اعتفبدٜ اس ٌزٔبی ٔٛظؼی-لؽغ تشریك:درٔبٖ



انفیلتراسیون

٘ؾت
خزٚج عٛسٖ اس ري ٚ ٘ؾت ٔبیغ ثٝ سیز پٛعت، اعتفبدٜ اس عزعٛسٖ ٞبی : ػّت

فّشی،خٛة تثجیت ٘ىزدٖ وبتتز، ٘ؾت وّغیٓ، پتبعیٓ، وّزیذ یب دوغتزٚس 
ثب غّظت ثبال

ثبفت عزد ٚ رً٘ پزیذٜ، ٔتٛرْ، درد٘بن ٚ ٘ىزٚس ثبفتی ثٝ ػّت ٘ؾت  : ػالیٓ
وّغیٓ، پتبعیٓ، وّزیذ یب دوغتزٚس ثب غّظت ثبال

اعتفبدٜ اس ٌزٔبی ٔٛظؼی رٚی ػعٛ، ثبالتز لزار دادٖ دعت -خزٚج وبتتز: درٔبٖ
اس لّت



افسایش تیش از حذ هایعات

ؽُ ؽذٖ والٔپ، دعتىبری تٛعػ ٔذدجٛ ٚ ػذْ تٙظیٓ صحیح لؽزات :ػّت
عزْ

٘جط پز، ثزجغتٝ ؽذٖ ٚریذ صٌٚٛالر، خؾٛ٘ت صذا، تٍٙی ٘فظ، عزفٝ، :ػالیٓ
ثی لزاری

لؽغ جزیبٖ ٔبیغ یب وبٞؼ عزػت آٖ:درٔبٖ



آهثولی
 ٚریذی عیغتٓ ٚارد وٝ ؽذٜ ؽىغتٝ وبتتز یه اس ای لؽؼٝ یب خٖٛ ِختٝ ،ٞٛا

.ؽٛد ایجبد ؽذٜ
.ؽٛد ریٛی آٔجِٛی ثبػث تٛا٘ذ ٔی حتی وٝ 



هایع درهانی

ٚسٖ ثذٖ ا٘غبٖ را ثب تٛجٝ ثٝ عٗ، جٙظ ٚ ٔیشاٖ چزثی ثذٖ % 60ٔبیؼبت •
.تؾىیُ ٔی دٞٙذ

در وٛدوبٖ، ٔزداٖ ٚ افزاد الغز ثیؾتز•
.عِّٟٛبی چزثی ٔحتٛی آة وٕتزی ٞغتٙذ•



اهذاف هایع درهانی

ایجبد ٚ حفظ تؼبدَ ٔبیغ ٚ اِىتزِٚیت•
تجٛیش دارٚٞب ٚ ػٛأُ ؽیٕی درٔب٘ی•
ا٘تمبَ خٖٛ ٚ فزآٚردٜ ٞبی خٛ٘ی•
تجٛیش غذاٞبی تشریمی ٚ ٔىُٕ ٞبی غذایی•



انواع سرم ها
، یكی از  یكساى با سرم ٍسایر  هایعات بذى ( با تًَیسیتِ) اسوَالریتِ: ایسٍتًَیک -1

هَارد هصرف هحلَل ّای ا یسٍتًَیک  جبراى کاّص فطار خَى در اثر کاّص حجن  
(.در داخل عرٍق باقی هی هاًذ) است ریٌگر الکتات ًٍرهال سالیي

، کطیذُ ضذى هایع از اجسای  اسوَالریتِ باالتر از اسوَالریتِ سرم: ّیپرتًَیک -2
 -بعذ از عول جراحی کاّص ادم) بیٌابیٌی ٍداخل سلَل بِ درٍى رگ ّای خًَی

ٍ برٍى دُ ادرار  B.Pتٌظین 

هایع بِ خارج از رگ ّای  . اسوَالریتِ پاییي تر از اسوَالریتِ سرم:  ّیپَ تًَیک -3
سلَل ّا . خًَی راًذُ هی ضَد ٍ ٍارد سلَل ّا ٍفضاّای بیٌابیٌی هی ضَد

ّیذراتِ، کاّص هایع گردش خَى



ایسوتونیک

ECFٔبیؼبت ٚ ٔحِّٟٛبی ایشٚتٛ٘یه عجت افشایؼ حجٓ •

ثٝ ایٗ ٔؼٙی اعت وٝ ٔحَّٛ ٞبی دٚ ؼزف غؾبء ثٝ حبِت تؼبدَ رعیذٜ •
ا٘ذ

ٞز ٔحِّٛی وٝ ثٝ ثذٖ ٚارد ٔی ؽٛد ٚ اعٕٛالِیتٝ آٖ ٔؾبثٝ پالعٕبی خٖٛ •
%5یب ٔحَّٛ دوغتزٚس % 9/0اعت ٔب٘ٙذ ٔحَّٛ وّزیذ عذیٓ 



هحلول های ایسوتونیک

درصذ0/9ٔحَّٛ عذیٓ وّزیذ •
ٔحَّٛ ریٍٙز الوتبت•
ٔحَّٛ ریٍٙز•
%5دوغتزٚس •



٘زٔبَ عبِیٗ
ٔحَّٛ ایشٚاعٕٛالر ٚ اِىتزِٚیتی اعت وٝ  /.%( 9وّزٚر عذیٓ ) ٔحَّٛ ٘زٔبَ عبِیٗ •

وبٞؼ حجٓ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ در اوثز ٔٛارد اس آٖ ثزای درٔبٖ . ثبلی ٔی ٔب٘ذ ECFدر ” تٕبٔب
.  اعتفبدٜ ٔی ؽٛدٔبیغ 

:٘ىبت لبثُ تٛجٝ در اعتفبدٜ اس ایٗ عزْ ػجبرتغت اس •
ایٗ ٔحَّٛ تٟٙب ٔحِّٛی اعت وٝ ٔی تٛا٘ذ ٕٞزاٜ ثب فزآٚردٜ ٞبی خٛ٘ی ٔٛرد اعتفبدٜ  •

.لزار ٌیزد
در الذأبت درٔب٘ی ثٍٟٙبْ ؽٛن ، احیبء لّجی ریٛی ، وتٛ اعیذٚس دیبثتی ، آِىبِٛس •

.ٔتبثِٛیه ٚ ؽزایػ ٞیپٛ ِٕٚی وبرثزد دارد
جٟت ٞٛاٌیزی ٚ ؽغتؾٛی•
اس ایٗ ٔحَّٛ در ثیٕبراٖ ٘برعبئی لّجی ، ادْ ریٛی ، آعیت ٞبی وّیٛی ثب احتیبغ اعتفبدٜ •

.ؽٛد



D/W5%هحلول ِ

اعت أب ثب ٔتبثِٛیشٜ ؽذٖ  اثتذا ایشٚتٛ٘یه در % 5ٔحَّٛ لٙذی •
.عزیغ ٌّٛوش ثٝ ٔبیؼی ٞیپٛتٛ٘یه تجذیُ ٔی ؽٛد

ایٗ ٘ىتٝ ثبیذ در ثیٕبرا٘ی وٝ در ٔؼزض خؽز افشایؼ فؾبر داخُ  •
.جٕجٕٝ ٞغتٙذ ٔٛرد تٛجٝ لزار ٌیزد

ٚ جٌّٛیزی اس تجشیٝ غیز  تبٔیٗ ا٘زصی ثیٕبراٖ در ثیٕبراٖ ثٝ ٔٙظٛر •
.ظزٚری پزٚتئیٗ ٞب ثذ٘جبَ فمز غذائی اعتفبدٜ ٔی ؽٛد



ریٍٙز

تشریك ٔحَّٛ ٞبی لٙذ ٕ٘ىی ٚ ٘زٔبَ عبِیٗ ثب تؾذیذ دیٛرس ثؼّت دفغ •
.لزار ٔی دٞذ ٞیپٛوبِٕیپتبعیٓ اس ؼزیك ادرار ، ثیٕبراٖ را در ٔؼزض 

ثٝ ٔمذار ٔؾبثٝ حبٚی ٔمذاری  Naclأب عزْ ریٍٙز ، ػالٜٚ ثز دارا ثٛدٖ •
K+  ٚCa++ در ٚالغ ریٍٙز ، ٘زٔبَ عبِیٙی . ثب غّظت ایشٚتٛ٘یه اعت

اٌز فؼبِیت . اعت وٝ ٔمذار ی پتبعیٓ ٚ وّغیٓ ثٝ آٖ افشٚدٜ ؽذٜ اعت 
جبیٍشیٗ وزدٖ حجٓ ٔبیغ وّیٛی ٔختُ ٘ؾذٜ ثبؽذ ، ایٗ فزآٚردٜ ثزای 

.ٔٙبعت اعت



ٔٛارد ٔصزف ٚ ٘ىبت پزعتبری عزْ ریٍٙز
  ٚ ثٝ ٔٙظٛر جٌّٛیزی اس ٞیپٛوبِٕی ٘بؽی اس عزْ تزاپی ثب عبیز ٔحَّٛ ٞب

ٞیپٛوبِٕی ٘بؽی اس ٔصزف دیٛرتیه ٞب
در ؽٛن ٞیپِٕٛٚی ثز عبیز ٔحَّٛ ٞبی لٙذی ٕ٘ىی ارجحیت دارد.

٘ىبت پزعتبری ثٝ ٍٞٙبْ ٔصزف ریٍٙز
.در ٘برعبئی وّیٝ اعتفبدٜ اس ایٗ ٔحَّٛ ٕٔٙٛع اعت  –
جٟت ججزاٖ ٞیپٛوبِٕی اس ریٍٙز ثٝ تٟٙبئی ٕ٘ی تٛاٖ اعتفبدٜ ٕ٘ٛد ٚ ٔی     –

ثبیغت اس ٔحَّٛ ٞبی ٞیپزتٛ٘یه وّزٚر پتبعیٓ ثب دٚس تجٛیشی پشؽه ثٝ  
ریٍٙز اظبفٝ ٕ٘ٛد

وّغیٓ ) افشٚدٖ ٔحَّٛ ٞیپزتٛ٘یه ثیىزثٙبت عذیٓ ثٝ داخُ ریٍٙز ٕٔٙٛع اعت   –
(.ثب ثیىزثٙبت تؾىیُ رعٛة ٔی دٞذ



رینگر الکتات
.ٔی ثبؽذ غّظتی ٔؾبثٝ پالعٕب ٔحَّٛ ریٍٙز الوتبت ثب 

:ٔٛارد ٔصزف عزْ ریٍٙز الوتبت ػجبرتغت اس  
در درٔبٖ ٞیپِٕٛٚی ، عٛختٍی ٞب ، جبیٍشیٗ ٔبیؼبت اس دعت رفتٝ در ( 1•

اعٟبَ ٚ جبیٍشیٗ خٖٛ اس دعت رفتٝ در ٔٛارد حبد



ٔحَّٛ ٞبی لٙذی ٚ ٕ٘ىی

، ٕٞب٘ٙذ ٘زٔبَ عبِیٗ دارای ٌّٛوش % 5اس ٘ظز تزویجبت ؽیٕیبیی ٔؼبدَ عزْ لٙذی       
ٔٛرد اعتفبدٜ ایٗ ٔحَّٛ در تبٔیٗ ا٘زصی ، آة ٚ  . اعتحبٚی وّزٚر عذیٓ /.% 9

.اعت NPOاِىتزِٚیتٟبی ٔٛرد ٘ظز ثیٕبراٖ ٚ ثیٕبراٖ 
3/2،  3/1عزْ 
ثؼّت داؽتٗ لٙذ ٚ وّزٚر  . حجٓ آٖ دوغتزٚس ٔی ثبؽذ3/2حجٓ ٘زٔبَ عبِیٗ 3/1ٚ      

. وبرثزد داردثیٕبراٖ دیبثتی  در% 5عذیٓ وٕتز ٘غجت ثٝ دوغتزٚس عبِیٗ 



هحلول های هیپرتونیک

ٔحَّٛ ثب فؾبر اعٕشی ثبال•
%  10ٔثُ دوغتزٚس •
اٌز ثٝ خٖٛ ا٘فٛسیٖٛ ؽٛد ٌّجَٛ ٞبی لزٔش آة اس دعت دادٜ ٚ چزٚویذٜ •
ٔی ؽٛ٘ذ•
.آة اس عَّٛ ٞب خبرج ٔی ؽٛد•
جٟت وبٞؼ ادْ عِّٛی•



هحلول های هیپرتونیک

%(10ثبالتز اس )دوغتزٚس تغّیظ ؽذٜ •
%3وّزٚر عذیٓ •



هحلول های هیپوتونیک

ٔحَّٛ ثب فؾبر اعٕشی پبییٗ•
ٕ٘ه وٕتز یب آة ثیؾتز ٘غجت ثٝ ٔحَّٛ ایشٚتٖٛ•
ٌّجَٛ ٞبی لزٔش آة جذة وزدٜ ٚ ثشرٌتز ٔی . اٌز ثٝ خٖٛ ا٘فٛسیٖٛ ؽٛد•

ؽٛ٘ذ ٚ ٕٔىٗ اعت ثتزوٙذ
حالَ ثٝ داخُ عَّٛ ٞب حزوت ٔی وٙذ  ثبػث ثزسي ؽذٖ آٟ٘ب ٔی ؽٛد•



هحلول های هیپوتونیک

عذیٓ وّزایذ% 0/45ٔحَّٛ •
عذیٓ وّزایذ% 0/33ٔحَّٛ •




