
 

 

 

 

 

  پوساکونازول تزریقی نکات دارویی

 

 موارد منع مصرف تداخالت مهم دارویی نکات مهم
پارامترهای 

 مانیتورینگ
 نام دارو شکل دارویی دوز دارو شرایط نگهداری نحوه  آماده سازی سرم سازگار برای تجویز و مدت زمان انفوزیون

می  irritantفرآورده 

باشد و تزریق آن باید از 

cv line .صورت پذیرد 

 

فرآورده حاوی 

سیکلودکسترین می 

باشد لذا در بیماران با 

GFR<30  مزایای تزریق

دارو در مقابل آسیب 

کلیوی باید توسط 

 پزشک بررسی گردد. 

 

در بیماران دیالیزی با 

توجه به برداشت 

سیکلودکسترین توسط 

دیالیز قابل استفاده 

 است.

فرآورده مهارکننده قوی 

آنزیم های متابولیزه 

کننده در کبد می باشد 

لذا تجویز همزمان با 

برخی داروها، غلظت 

سرمی آنها را به میزان 

زیادی افزایش خواهد 

 داد.

تجویز همزمان با 

 داروهای:

 

 سیرولیموس

 آلکالوئیدهای ارگوت

 آتورواستاتین

 کینیدین

 پیموزاید

 

واکنش افزایش 

هر کدام از  حساسیتی به

 داروهای دسته آزول ها

پایش عملکرد کبدی 

قبل از شروع و حین 

 درمان

 

 پایش عملکرد کلیوی

 

پایش الکترولیت های 

سرم قبل از شروع و 

 حین درمان

 

 شمارش سلولهای خونی 

 

 

 N/Sسرم 

  H/Sسرم 

 D5Wسرم 

 D/Sسرم 

 1/3,2/3سرم 

 

 ناپایدار است. سرم رینگر*فرآورده در 

  قهیدق  90: الیهر و ونیزمان انفوز

 

*تزریق فرآورده رقیق شده از طریق رگ مرکزی و با استفاده از 

( باید انجام PVDFیا  PESصدم میکرون ) 22ست های فیلتر دار 

 گیرد. برای هر بار تزریق باید ست جداگانه استفاده گردد. 

 

را می توان تا تعبیه الین مرکزی از طریق رگ  دوز اول*تنها 

دقیقه انفوزیون کرد. طوالنی شدن مدت  30محیطی در مدت 

زمان انفوزیون در این شرایط احتمال ترومبوفلبیت را افزایش 

 خواهد داد.

قبل از رقیق سازی باید 

 به دمای اتاق برسد.

 

میلی گرم  300هر ویال 

باید قبل از تزریق در 

ی لیتر از میل 150-300

سرم های سازگار رقیق 

 گردد. 

فراورده بعد از رقیق 

سازی باید شفاف، بی 

رنگ تا زرد و عاری از 

 هرگونه ذره باشد.

 

 یخچالویال اصلی: 

 

ویال باز شده: بالفاصله 

باید استفاده شود و 

 قابل نگهداری نیست.

 

فرآورده رقیق شده: تا 

ساعت در دمای  24

یخچال قابل نگهداری 

 است.

میلی  300وز اول: ر

 دو بار در روز گرم

 سپس

 میلی گرم روزانه  300

 

حاوی  ویال

میلی گرم  300

 16.7در حجم 

 میلی لیتر

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 پوساکونازول

 

 

  51اطالعیه شماره :

 دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت -گروه خدمات بستری و سرپائی  -تهیه و تنظیم: سازمان غذا و دارو 

 


