
 هاآنتي دوت مصرفي در برخي از مسموميت  
  

 دوزاژ مصرفي آنتي دوت آنتي دوت مسموميت با

 آتروپين و

 هاآنتي کلي نرژیک

Atropine & 
Anticholinergic 

agents 
 

 نئوستيگمين

Neostigmine 
 

دوز کلي به ندرت  از راه وریدي آهسته و در صورت نياز تکرار شود 2mg 5/0-بزرگساالن:

 ميلي گرم تجاوز مي کند. 5از 

  به صورت تزریق آهسته وریدي    -mg  0/00 , 0/025و / kg/Doseکودکان :

 فيزوستيگمين
Physostigmine 

 ميلي گرم به صورت تزریق آهسته وریدي 5/0کودکان: 

 ميلي گرم به صورت تزریق آهسته وریدي   5/0-2بالغين: 

 اتيلن گليکول و متانول

Ethylene glycol 
& Methanol 

 اتانول

Ethanol 

Ml/kg 00-5/7  ساعت و  0بصورت وریدي در ظرف مدت  %5در دکستروز  %00از اتانول

 ml/kg/hour 4/0سپس دوز نگه دارنده بصورت انفوزیون 

 اتانول

Ethanol 

 تيامين

Thiamine 

   IMدقيقه یا  5در عرض  IVبه صورت  mg 000 بالغين:

 IMدقيقه یا  5در عرض  IVبه صورت  mg 50 کودکان :

 تجویز مجدد شود.  mg 000-5ساعت  0در صورت نياز هر 

 

 استامينوفن

Acetaminophen 

 استيل سيستنين

Acetyl cysteine 
(NAC) 

درصااد ميتوان از آي یا شربت  5و رسااندن آن به محلول   %00جهت رقيق نمودن محلول 

 استفاده کرد.

 روش درمان :

Mg/kg040  به بيمار داده و تک دوز نگه دارندهاز راه خوراکي Mg/kg70  ساعت  4هر

 مرتبه تکرارشود. 07که باید

 .* در صورت بروز استفراغ پس از هر دوز خوراکي باید مجدداً دوز خوراکي تکرار شود

ساعت گذشته باشد و آزمایش تست کبدي نرمال  40* اگر از زمان مسموميت بيمار بيش از 

از نيست ولي اگر آزمایش تست کبدي غيرنرمال باشد باید درمان ني NACباشد به درمان با 

 هر چه سریعتر شروع شود . NACبا 

هاي حاوي قارچ

 موسکارین

حشره کشهاي 

 کاربامات

 هاارگانو فسفات

 

 آتروپين

Atropine 

دقيقه دوزاژ تکرار شود تا اینکه بيمار آتروپينه  20تا  00وریدي هر  mg2-0بزرگساااالن : 

 اینکه تا دهانم خشکي و شاود.ضراربان قلن نرمالم مردمک گشااد شدهد عدم خس خس   

 (شود مشاهده بيمار باليني بهبودي

 ميلي گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن 5/0کودکان : 

 دیگوکسين

Digoxine 

 فاي آنتي بادي

Digoxine  Immuno 
fab Antibady 

خوني دیگوکسين در دست نمي باشد اگر بيمار به شدت بد حال است و وسایل سنجش سطح 

ویال آنتي دوت را به بيمار تزریق مي کنيم . در صورت سنجش سطح خوني م ميزان  20-00

 تجویز آنتي دوت بر مبناي جداول موجود صورت مي گيرد .

 

 سيانيد

Cyanide 
 

 آميل نيتریت

 نيتریت سدیم

 سدیم تيوسولفات

ثانيه آن را استشمام کند و  05اجازه دهيد که  آمپول آميل نيتریت را شاکانده و به بيمار -0

 ثانيه آن را دور کنيد و هر سه دقيقه یکبار از یک آمپول جدید استفاده کنيد. 05سپس براي 

2- 000 mg  00نيتریت سادیم ض ml  دقيقه آهسته از راه  5الي  0آن( طي  %0ازمحلول

يلي ليتر بر کليوگرم تا م 05/0-00/0تزریق وریادي تجویز شاود. در کودکان این مقدار   

 قابل تجویز است.   Ml 00حداکثر 

به  %25از محلول  g 5د02بعد از تزریق نيتریت سادیم از تيوساولفات سدیم به ميزان   -0

 استفاده مي شود .  IVصورت 

 50mlمي باشدتا حداکثر  ml/kg 5.د0در کودکان مقدار تجویزي 



 فنوباربيتال

 رد افسردگي سه

 هاسالسيالت ايحلقه 

 سدیم بيکربنات
Sodium 

Bicarbonate 

یکجام ساپس   IVميلي اکي واالن باه ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به صاورت تزریق    2-0

 %5ميلي اکي واالن بيکربنات سادیم حل شاده در یک ليتر دکستروز    000انفوزیون مداوم 

   45/7ادرار باالتر از  PHتارسيدن به 

با این تفاوت که به دليل باال بودن نيمه عمر این داروها   انسولين است با   مساموميت  همانند گلوکزهيپرتونيک هيپوگليسمي

 روز ادامه یابد. 0درمان با گلوکز حداقل براي 

پروپرانولول و 

 هيپوگليسمي

Propranolol & 
Hypoglycemic 

agents 

 گلوکاگون
Glucagon 

یا  IM به صورت تزریق زیر پوستيم mg 0-5دkg  :0 20بالغين و کودکان با وزن باالتر از 
IV 

 به    (0mgدر هر دوز ضحداکثر  mg/kg 0د0- 025دkg  :0 20با وزن کمتر از    کودکان

 IVیا  IM صورت تزریق زیر پوستيم

 IVیا  IM در هر دوز به صورت تزریق زیر پوستيم mg/kg 0د0نوزادان: 

 فلزات سنگين

 آرسنيک(-ضطال

Heavy metals 

 دایمرکاپرول

Dimercaprol 
(Bal) 

0-5 mg/kg/dose    سااعت تا زماني که عالمم   4به صاورت تزریق عميق عالاالني هر

 .  شود مي تجویز سيالمين–پني -گوارشي سرکوي شود وسپس براي بيمار دي

 پني سيالمين-دي

D-penicillamine 

20-00 mg/kg/day  2دوز منقسم تا حداکثر  0-4در g در بالغين 

 05در مساموميات خفيت تاا متوسا  باا ساري در کودکاان دوزهااي پایين تر یعني         

mg/kg/day 

 مشتقات کومارین و

 وارفارین

Warfarine 

 

 Kویتامين 

Phytonadion 
(Vit k) 

 

 IMبه صورت  mg 5-0کودکان: 

 IMبه صورت  mg 00بالغين: 

 نمود.در موارد مسموميت شدید مي توان به صورت تزریق وریدي تجویز 

 در مورد خونریزي هاي خطرناك : 

 در کودکان mg/kg 00-5سي سي در بالغين و  250-500( به ميزان ffp* ض

 * خون کامالً تازه

 هپارین

Heparin 

 سولفات پروتامين

Protamine 
sulfate 

 در عرض دو ساعت   mg 200تا دوز  mg/min 5تزریق با حداکثر سرعت 

واحد هپارین روده اي خوك را  005واحد هپارین ریه گاوي یا  00پروتامين م  mg 0نکته: 

 خنثي مي کند.  

 

 Iodine ید

 

 scarchنشاسته 

 شستشوي معده با نشاسته  

سي سي آي ریخته و به فاصله ربع ساعت به بيمار مي دهيم  500گرم نشااسته در   05روش : 

 نباشد.تا زماني که رنگ محتویات معده دیگر این رنگ 

 دفروکسامين Ironآهن 
Deferuxamine 

Mg/kg 05-00  0تا حداکثر g  تجویز بيش از ضساعت  0به شکل عالالني هر. g  در عرض

 (ساعت مجاز نمي باشد. 24

 ایزونيازید

Isoniazid 

 پيریدوکسين

PyridoxineضVit B.) 

به ميزان ایزونيازید مصرف شده و در صورت نامشخص بودن دوز  .Bتجویز وریدي ویتامين 

 دقيقه 00-0.در عرض  .Bویتامين  g 5ایزونيازیدم 

 اپياتضهرومينم

 مورفينم کدمين(

Opiates 

 نالوکسان
Naloxone 

یک جا و در صورت عدم پاسخ م مي توان دوز را تکرار کرد تا  IVبه صورت mg 2-04د0

 mg 00حداکثر 

 پاسخي مشاهده نشود م علت مسموميت احتماالً اپيوميد نيست.  mg 00توجه: اگر با مجموع 

 بنزودیازپين

Benzodiazepine 

 فلومازنيل

Flumazenil 

از دارو به صورت  mg 0د0 ثانيه تجویز 00ثانيه م بعد از  00به مدت  IVبه صورت  mg 2د0

IV  5د0ثانيه و ادامه دادن تجویز دارو به صاورت دوزهاي   00براي مدت mg 00در طي 

 mg 0ثانيه با فواصل یک دقيقه اي تا رسيدن به دوز تجمعي 

 فنوتيازین

Phenothiazines 

 بنزوتروپين

Benztropine 

 IVیا  IMم به صورت  mg 0 سال: حداکثر 0کودکان باالي 

 سال 0 توجه: مصرف بنزوتروپين در کودکان زیر.   IVیا  IMبه صاورت   mg 2-0بالغين: 

 .  است ممنوع



 دیفن هيدرامين 
Diphenhydramine 

25-50 mg  ساعت به صورت خوراکي م  4-.هرIM  یاIV 

توجاه: در کودکان دیفن هيدرامين داروي انتخابي در کنترل عالمم دیساتونيک ناشاي از    

 است.   هامسموميت با فنوتيازین

 هالوتان

Halothane 

 دانترولن

Dantrolen 

دقيقه این دوز تکرار  00-5سریع م در صورت نياز هر  IVبه صاورت   ml/kg 2-0تزریقي: 

 mg/kg 00مي شود تا حداکثر دوز کلي 

نيش عنکبوت  منيزیم

  بيوه سياه

هيدروفلوریک 

 (HFاسيدض
 

 کلسيم گلوکونات
Calcium 

Gluconate 

به صورت  %00از محلول کلسيم گلوکونات  ml 5د0به ازاي هر سانتيمتر مربع از ناحيه تماس 

 زیر پوستي با نيدل ظریت تزریق شود. 

کلسيم گلوکونات به صورت وریدي  %00از محلول  mg/kg 0 در موارد مسموميت با منيزیم

و با سرعت  IVتزریق  %00در گزیدگي عنکبوت بيوه ساياه : به صورت محلول   تزریق شاود. 

 mg/min 200حداکثر 

 mg 200نوزادان: حداکثر      - mg 500-200کودکان:     - g 2-5د0بالغين: 

 (NACض ان استيل سيستئين استامينوفن ردیت

مهارکننده کولين استراز  0

 ضنئوستيگمين(

 آنتي کولينرژیک ضآتروپين(

رد افسردگي سه حلقه اي  2

 ضمثل آمي تریپتيلين(

 بي کربنات سدیم

 دفروکسامين هنآ 0

 گليکوزیدهاي قلبي 4

 ضمثل دیگوکسين( 

 (digibindض آنتي بادي اختصاصي دیگوکسين

 اتانول متانول و اتيلن گليکول 5

 بنزودیازپين ها  .

 ضدیازپامم لورازپام و ...(

 فلومازنيل

 بتابلوکرها 7

 ضمثل ایندرال و ...(

 انسولين + دکستروز( 0( کلسيمم 2( گلوکاگونم 0

 DMSA سري 0

 اپيوميدها یا مخدرها  0

 ضمثل مرفين و ...(

 نالوکسان

 هيپربار محفظه اکسيژن  مونوکسيد کربن 00

 ( پراليدوکسيم2( آتروپينم 0 ارگانوفسفرها 00

بلوك کننده هاي کانال  02

 کلسيمي ضمثل وراپاميل(

 دکستروز( انسولين + 0( گلوکاگونم 2( گلوکونات کلسيمم 0

 پروتامين سولفات هپارین 00

 تزریقي K ویتامين وارفارین 04

 گلوکز انسولين 05

 گلوکونات کلسيم سولفات منيزیم .0

 (.B پيریدوکسين ضویتامين ایزونيازید 07

 يتيلن بلوم گلوبينميومتهم 00
 

 
 

 
 

(م کارشناس پرستاريتهيه کننده: حبيبه بهمياريض  بيمارستان سوانح سوختگي گناوه  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 


