




اًسیىاعیَى تدَیش اپی ًفزیي زر احیای ًَساز. 
رٍػ تدَیش اپی ًفزیي. 
اًسیىاعیَى تدَیش فشایٌسُ ّای حدن ذَى زر احیای ًَساز. 
رٍػ تدَیش فشایٌسُ ّای حدن ذَى. 
چٌاًچِ ًَساز تِ تدَیش زارٍ خَاب ًسّس گام تؼسی وسام اعت. 
رٍػ تؼثیِ اٍرصاًظ واتتز ٍریس ًافی. 
ٍرٍػ تدَیش زاذل اعترَاًی زار  . 





ظزتاى للة سیز 
زر زلیمِ 60  

 تلی     



 ّزگاُ ػلی رغن تساٍم تَْیِ ٍ فؾززى لفغِ عیٌِ، ظزتاى للة
زلیمـِ تالی تواًس، اٍلیي السام تایس اؼویٌاى اس تْـَیِ / 60سیـز

  .هٌاعة ٍ فؾززى ّواٌّگ ٍ هؽلَب لفغِ عیٌِ تاؽس

  ٍ ػلی رغن الساهات فَق، تمـزیثاً اس ّز ّشار تَلس ًَساز عزرط
زلیمِ / 60ًَساز ظـزتاى للة ووتـز اس  1-3سٍزرط زیزٌّگام 

 . زارًس



 هىاًیشم اثز زارٍّا ٍ فشایٌسُ ّای حدن ذَى

 .تحزیه ظزتاى للة•
 .افشایؼ پزفَسیَى تافتی•
 .حفظ تؼازل اعیس ٍ تاس•



ثاًیِ تَْیِ   30زلیمِ ػلی رغن  /60ظزتاى للة سیز•
ثاًیِ فؾززى ّواٌّگ لفغِ   60هؤثز ٍ تِ زًثال آى 

 90خوؼاً % ) 100عیٌِ ٍ تَْیِ تا اعتفازُ اس اوغیضى 
 (.ثاًیِ

 



 .ٍریس ًافی•
 .لَلِ ًای•
 (.تیؾتز زر تیواراى عزپایی)زاذل اعترَاى •



 ؽیَُ گذاؽتي
 .راُ تزتز تزای تدَیش زارٍ•
 .زارای عَراخ اًتْایی F 5یا  F 3/5واتتز ًوزُ •
 .رػایت اعتزیلیتی•

 



 .عاًتیوتز فزٍ تثزیس 2-4واتتز را •
 .زلت ًواییس وِ ٌّگام آعپیزاعیَى، ذَى خزیاى یاتس•
 .زر ًَسازاى سٍزرط واتتز را ووتز فزٍ تثزیس•
 .تَلف واتتز زر وثس هوىي اعت عثة آعیة ایي ػعَ ؽَز•
پظ اس تؼثیِ واتتز زارٍ را تشریك ًواییس ٍ تِ زًثال آى تا تشریك •

هیلی لیتز ًزهال عالیي، زارٍی تالیواًسُ زر واتتز را تِ  0/5 -1
 .ًَساز تزعاًیس



 
 پیىاى سرز ٍریس ًافی را ًؾاى

 .  هی زّس



 عاًتیوتز فزٍ تثزیس 4تا  2واتتز را 





پظ اس آى وِ ترؼ ذارج اس تسى واتتز غیز اعتزیل  •
 .ؽس، آى را خلَ ًزاًیس

چٌاًچِ پظ اس احیا ًیاس تِ حفظ واتتز زاریس، واتتز  •
لثلی را ذارج ًوَزُ ٍ واتتز خسیس، تـارػایت واهل 

 .اعتزیلیتی تگذاریس

 

                                                               



اگز هی ذَاّیس واتتز را ذارج وٌیس ایي وار را تِ •
آّغتگی اًدام زّیـس ٍ تـزای وٌتزل ذًَزیشی  

خلَگیزی اس ذًَزیشی تا  . آهـازگی زاؽتِ تاؽیس
عفت وززى گـزُ زٍر تٌـس ًاف یا فؾززى تاالی 

 .ًاف اهىاى پذیز اعت







اپی ًفزیي را هی تَاى 
هغتمیواً زرٍى لَلِ 

 (چپ)ًای ریرت 

              یا              

               

اس راُ واتتز تؼثیِ ؽسُ 
 (راعت)زرٍى لَلِ 



ثاًیِ تَْیِ   30زلیمِ ػلی رغن  /60ظزتاى للة سیز•
ثاًیِ فؾززى ّواٌّگ لفغِ   60هؤثز ٍ تِ زًثال آى 

 % . 100عیٌِ ٍ تَْیِ تا اعتفازُ اس اوغیضى 

 



 .لـسرت ٍ عـزػت اًمثاظی للة را افــشایؼ هی زّس•

 .تاػث اًمثاض ػزٍق هحیؽی هی ؽَز•

خـزیاى ذـَى هیَوارز ٍ هـغش را تـِ حالت ؼثیؼی تاس  •
 .هی گززاًس

 



 غلظت    

1:10,000 



 راُ تدَیش   

  فمػراُ زاذل ًای را ) یا زاذل اعترَاى( راُ تزتز)ٍریـسی •
سهـاًی اًترـاب وٌیس وِ زر تالػ تزای یافتي راُ ٍریـسی  

هیلی لیتـز ًزهال عالیـي زارٍی   0/5-1تا تشریك (. ّغتیس
 .تالیواًسُ زر واتتز را تِ ًَساز تزعاًیس

چٌاًچِ زٍس اٍل اس راُ ًای تدَیش ؽسُ اعت، زٍس زٍم را اس  •
 .راُ ٍریس تدَیش ًواییس



 زٍس    

 ویلَ/ هیلی لیتز 0/1-0/3: ٍریسی
  ویلَ/ هیلی لیتز 0/5-1: زاذل لَلِ ًای

تزای تدَیش اس راُ لَلِ ًای، حدن زارٍ را تا ًزهال )
 (.  هیلی لیتز تزعاًیس 1-2عالیي تِ 

 .تسّیس PPVپظ اس تدَیش، تزای تَسیغ زارٍ زر ریِ 



 فزآٍرزُ   

یا عزًگ )هیلی لیتزی  1زر عزًگ  1:10,000هحلَل 
 (.  هیلی لیتزی تزای تدَیش زاذل لَلِ ًای 5-3



 عزػت تدَیش
 .تا حس اوثز عزػت هوىي –عزیغ 



ّوزاُ تا  % 100اوغیضى تا  PPVظوي ازاهـِ •
فؾززى لفغِ عیٌِ، ظزتاى للة را وٌتزل  

 .ًواییس

ثاًیِ اس تشریك، تایس ظـزتاى للة تِ  60ؼی•
زر صَرت )زلیمِ یا تیؾتز افشایؼ یاتس /60

 (.ثاًیِ 60تدَیش زاذل لَلِ ًای، تیؼ اس



ارسیاتی للة را تـِ عزػت اًدام زّیس سیـزا      
ٍلفـِ ؼَالًی زر فؾـززى لفغِ عیٌِ عثة  

تـا ؽـزٍع . افت فؾار زیاعتَلیه هـی ؽَز
هدسز فؾـززى لفغِ عیٌِ سهـاى سیازتزی 
تـزای تاسگؾت فؾار زیاعتَلیه تـِ حالت  

 .اٍل السم اعت

 



 اثز ترؾی هَارز سیز را هدسزاً وٌتزل ًواییس  
 .لَلِ گذاری ًای•

 .تَْیِ•

 .فؾززى لفغِ عیٌِ•

چٌاًچِ . زلیمِ یه تار هی تَاى آى را تىزار وزز 3-5: اپی ًفزیي•
 0/3ویلَ ؽزٍع وززُ ایس زٍسّای تؼسی تایس /هیلی لیتز 0/1تا زٍس 

 .ویلَ تاؽس/هیلی لیتز

 احتواالت سیز را زر ًظز زاؽتِ تاؽیس
 .ّیپٍَلوی•

 



 ذالصِ  
 غلظت

 (  هیلی لیتز/ هیلی گزم 0/1) 1:10000اپی ًفزیي 

 راُ تدَیش

 .یا زاذل اعترَاى( راُ تزتز)ٍریسی 
 زاذل ًای، فمػ زر هَارزی وِ زر تالػ تزای یافتي راُ ٍریسی یا زاذل اعترَاى ّغتیس

 آهازُ وززى

 «اپی ًفزیي ٍریسی»هیلی لیتزی ًؾاى زار  1عزًگ  ;ٍریسی یا زاذل اعترَاى
 «فمػ زاذل ًای»هیلی لیتزی ًؾاى زار  3-5عزًگ ; زاذل ًای

 زٍس

 ویلَ/ هیلی لیتز 0/1-0/3 ;ٍریسی یا زاذل اعترَاى
 ویلَ/ هیلی لیتز 0/5-1; زاذل ًای

 عزػت تدَیش

 تا حساوثز عزػت هوىي، ٍریسی یا زاذل اعترَاى -عزیغ
 هیلی لیتز ًزهال عالیي زارٍی تالیواًسُ زر واتتز را تِ ًَساز تزعاًیس 0/5-1تا تشریك 

 تسّیس PPVپظ اس تدَیش تزای تَسیغ زارٍ زر ریِ : زاذل ًای
 زلیمِ یه تار 3-5تىزار زٍس  ;زلیمِ/ 60ظزتاى للة ووتز اس 



 ػسم پاعد تِ الساهات احیا•
      ٍ 
 ........(تساٍم تزازیىارزی، )تزٍس ًؾاًِ ّای ؽَن •
 یا    
 عاتمِ ّسر رفتي ذَى خٌیي؟•

  



 واّؼ تاسگؾت ذَى اس خفت

فؾار تز تٌس ًاف عثة تغتِ ؽسى ٍریس ًافی هی ؽَز اها •
 .ؽزیاى را ًوی تٌسز

 .خسا ؽسى سٍزرط خفت•

 .ّیپَتاًغیَى هازر•



 ّسر رفتي ذَى خٌیي

 .ذًَزیشی ٍاصیٌال ؽسیس•

 .خفت عزراّی•

 .تزاًغفَسیَى لل تِ لل•

 .تزیسى خفت حیي ػول عشاریي•



 ًؾاًِ ّای ؽَن، هاًٌس
 .تساٍم رًگ پزیسگی پظ اس اوغیضى رعاًی•
 .ًثط ّای ظؼیف•
 .تزازیىارزی پایسار•
 .پاعد اًسن تِ الساهات احیا•
 .واّؼ فؾار ذَى•



 تَصیِ هی ؽَز

 ًزهال عالیي•

 زر هَارز ؽه تِ ون ذًَی
 ارّاػ هٌفی Oگزٍُ ذًَی 

  (O Rh-negative blood)     



 فزاٍرزُ تزتز

 ًزهال عالیي



 زٍس

 ویلَ/ هیلی لیتز 10



 راُ تدَیش

 ٍریسی یا زاذل اعترَاى



 عزػت تدَیش
 زلیمِ 5-10ؼی 

 (ّفتِ تا احتیاغ ػول وٌیس 30زر ًَسازاى سٍزرط تا عي حاهلگی ووتز اس )
 



 .افشایؼ حدن ػزٍلی•
واّؼ اعیسٍس هتاتَلیه اس راُ افشایؼ  •

 .پزفَسیَى تافتی



 ًؾاًِ ّای افشایؼ حدن ذَى
 .ظزتاى للة افشایؼ هی یاتس•
 .ًثط لَی تز هی ؽَز•
 .رًگ پزیسگی واّؼ هی یاتس•
 .فؾار ذَى افشایؼ هی یاتس•

 



 :چٌاًچِ ّیپٍَلوی ازاهِ یاتس
 .تدَیش فشایٌسُ ّای حدن را ازاهِ زّیس•

چٌاًچِ تا تدـَیش فـشایٌسُ ّای حدن، تْثَزی 
 :هحغَط ًثاؽس

ٍخَز اعیسٍس هتاتَلیه ٍ ًیاس تِ تدَیش تیىزتٌات را زر •
 .؟؟ًظز زاؽتِ تاؽیس

تا تـساٍم افت فؾار ذـَى، تدَیش زٍپاهیـي را پظ اس •
 .زر ًظز زاؽتِ تاؽیس NICUاًتمال تِ 

 

 

 



 ذالصِ
 فزاٍرزُ

 (زر صس 0/9عسین ولزایس )ًزهال عالیي 
 ارّاػ هٌفی Oگلثَل لزهش هتزاون : ون ذًَی هؾىَن

 راُ تدَیش

 ٍریسی یا زاذل اعترَاى

 آهازُ وززى

 ًؾاى زار  هیلی لیتزی 30-60عزًگ 

 عزػت تدَیش

 زلیمِ 5-10ؼی 
 (ّفتِ تا احتیاغ ػول وٌیس 30زر ًَسازاى سٍزرط تا عي حاهلگی ووتز اس )
 



تزازیىارزی ؽسیس ٍ ؼَالًی وِ تِ عایز زرهاى ّا  •
 .خَاب ًسازُ تاؽس

 .زر فاس حاز احیا هَرز هصزف ًسارز•

 



چٌاًچِ تْـَیِ وافی تـزلزار ؽسُ تاؽس هوىي  •
عزم را افـشایؼ زّس، اس عَی زیگز  pHاعت 

ٍذیـن تز هی تـَاًس اعیسٍس زاذل علـَلی را 
 .ًوایس

 



 غلظت
 %(.  4/2هحلَل )هیلی لیتز / هیلی اوی ٍاالى 0/5



 تدَیش راُ

 ٍریس ًافی



 زٍس
ویلَ  / هیلی لیتز 4) ویلَ/ هیلی اوی ٍاالى 2

 %(.4/2اس هحلَل 



 فزاٍرزُ
  10هیلی لیتزی یا زٍ عزًگ  20یه عزًگ 
 .هیلی لیتزی



 عزػت تدَیش
 زلیمِ 2ؼی  حسالل –آّغتِ 

 .زلیمِ ًثاؽس/ ویلَ/ هیلی اوی ٍاالى 1تز اس  عزیغ



لثل اس تدَیش تیىزتٌات تایس تَْیِ هؤثز تزلزار  •
 .ؽسُ تاؽس ٍ زر ؼَل تدَیش ًیش ازاهِ یاتس

/  هیلی اوی ٍاالى 0/5% )4/2چٌاًچِ اس هحلَل •
تـاعـزػت آّغتِ اعتفازُ ؽـَز، ( هیلی لیتز

 .ذؽز ذًَزیشی زاذل تؽٌی واّؼ هی یاتس



 هىاًیغن اثز
 آًتاگًَیغت ًاروَتیه ّا  •

 اًسیىاعیَى
 ٍ،زپزعیَى تٌفغی ؽسیس •
 4عاتمِ تدَیش ًاروَتیه ّا تِ هازر ؼی •

 .   عاػت لثل اس سایواى

 



 غلظت

 .هیلی لیتز/ هیلی گزم 1هحلَل 



 راُ تدَیش
 .راُ تزتز :ٍریسی

 .لاتل لثَل، تا تاثیز تاذیزی: ػعالًی
هؽالؼِ ای لَلِ ًای زر هَرز تاثیز تدَیش اس راُ 

 .صَرت ًگزفتِ اعت



 زٍس

  ویلَ/ گزم هیلی 0/1



 عزػت تدَیش

 عزیغ



 :تَخِ
ؼَل اثز . عاػت اعت 1-4ؼَل اثز ًالوغَى 

ّا اغلة تیؼ اس ؼَل اثز ًالوغَى   ًاروَتیه
اعت، اس ایـي رٍ هؼوَالً تىـزار زٍس ًالوغَى  

 .ظزٍرت پیسا هی وٌس



   احتیاغ
ًالوغَى تـِ ًَساز هتَلس ؽسُ اس هـازر  اس تدـَیش

هؾىَن تـِ هصزف زارٍّـای ًاروَتیه یا تحت 
تدَیش ًالوغَى  . زرهاى تا هتازٍى ذَززاری وٌیس

تـِ چٌیي ًَسازی عثة تؾٌح ًاؽی اس هحزٍهیت  
 .هی ؽَز



 ًؾاًِ ّای تْثَزی 
 .ؽزٍع تٌفظ ذَز تِ ذَز•

 پی گیزی
زر صَرت . تٌفظ ٍظزتاى للة را تِ زلت پایؼ ًواییس•

 .  تاسگؾت زپزعیَى تٌفغی زٍس را تىزار وٌیس

 



چٌاًچِ تدَیش هرسرّا تِ هازر عثة زپزعیَى تٌفغی  •
 PPVًَساز ؽَز، تْتـز اعت تدای تدَیـش ًالوغَى اس 

 .اعتفازُ وٌین
هؽالؼات آسهایؾگاّی تـز رٍی حیـَاًات ٍ گشارػ ّای  •

هَرزی ًگزاًی ّایی را زر هَرز ػَارض هصزف ًالوغَى  
 . ایداز وززُ اعتازم ریِ، ایغت للثی، ٍ تؾٌح : اس خولِ

 



ولیِ زارٍّا ٍ هایؼات لاتل تشریك اس راُ واتتز ٍریس ًافی  •
را هی تَاى  اس راُ عَسى هرصَؿ، زرٍى اعترَاى ًیـش 

 .تشریك وزز
پظ اس ٍارز وززى عَسى تـِ زرٍى اعترَاى، ًیاسی تـِ •

 . آعپیزاعیَى لثل اس تشریك ًوی تاؽس

 



ظزتاى للة سیز 
زر زلیمِ 60  

 تلی     


