
 وسایل را جمع آوری کنید.

 

 دستورالعمل نحوه کشیدن دارو از ویال

 .کنید کاردکس دارویی چک وکارت با دارویی را دستور  

 

 مقدار مورد نیاز دارو را محاسبه کنید

. 

 ل دارو درمانی توجه کنید.وبه  اص

 

 آب مقطر  ،ویال دارویی  ،سرنگ و نیدل مناسب  ،کارت دارویی :  را آماده کنید وسایل

 سینی و ظرف وسایل نوک تیز ،برچسب دارویی  ،پنبه الکلی  ،پنبه  ،

 

 دستها را بشویید

  را بپوشید.یکبار مصرف دستکش 
 

 .سرپوش ویال را برداشته و در صورت لزوم آن را ضدعفونی کنید

 در صورتی که دارو به صورت محلول وجود دارد  ب:، ابتدا سرنگ را برداشته و پس                در صورتی که دارو بصورت پودری باشد الف:              

 ،  است مطابق  روش                  ) ویال های چندبار مصرف( و ته نشین شده )بر اساس نیاز کشیده  10ccآب مقطر و یا  5ccاز تست آن             

 و بچرخانیدقرار داده دست ویال را بین دو کف  خارج                      را سپس آن را وارد ویال کنید، سپس نیدل (کشیدن دارو از آمپول            

 ن ندهید( تا دارو مجدداً حل شود.) تکا                       بین دو کف دست قرار داده و بچرخانید تا دارو حل شود.را نموده و ویال             

 با رعایت نکات استریلیتی به اندازه حجم دارویی که بایستی کشیده شود، هوا وارد سرنگ کنید.

 ویال را بین سپس نیدل سرنگ حاوی هوا را وارد ویال کنید ) و نه داخل محلول( و هوا را در آن تزریق کنید:

 دست غیرغالب بگیرید ، آن را وارونه کنید و به صورت عمود در سطح چشم قرار دهید ، در تمام  انگشت 

 نوک سوزن از محلول خارج نشود و به اندازه مورد نیاز دارو را بکشید. مدت مراقب باشید

 

 یه کنید.در هنگام کشیدن دارو در صورت وجود حباب ، قبل از خارج کردن سرنگ ، آن را در خود ویال تخل

روی سرنگ چسبانده سپس سرنگ را داخل جلد  ویال خارج کنید و درپوش را روی سوزن قرار دهید، روی یک برچسب نام دارو و تاریخ را قید و آن رااز  سوزن را

 است، نیدل را عوض کنید.شود و یا تزریق عضالنی می داخل جلد سرنگ قرار دهید. در صورتی که دارو باعث التهابکاغذی خود قرار دهید  بعد 

 

 .داروی کشیده شده را روی کارت دارویی مربوطه قرار دهید و همراه با پنبه الکل داخل سینی بگذارید.               

. 

 دستکش را بیرون بیاورید و دستها را بشویید.

 ذخیره و نگهداری کنید.داروی باقی مانده را مطابق مقررات و دستور مؤسسه 

 

 

 



 تصاویر نحوه کشیدن دارو از ویال

 
 دست ها را بشویید

 
 دستکش تمیز بپوشید.

 
   نمونه های ویال دارویی

 درپوش ویال را برداشته و در صورت لزوم آن را ضدعفونی کنید. 

 
آب  5ccاز تست آن  در صورتی که دارو بصورت پودری باشد ، ابتدا سرنگ را برداشته و پس

 .بر اساس نیاز بکشید 10ccمقطر و یا 

  
، سپس نیدل را خارج نموده و آب مقطر را داخل ویال تزریق کنیدنیدل را وارد ویال کنید

 دست قرار داده و بچرخانید تا دارو حل شود.و ویال را بین دو کف 

 
 

با رعایت نکات استریلیتی به اندازه حجم دارویی که بایستی کشیده شود، هوا وارد سرنگ 

 کنید.

 
انگشت دست غیرغالب بگیرید ، آن را وارونه کنید و به صورت عمود در  ویال را بین

سوزن از محلول خارج نشود و مدت مراقب باشید نوک  سطح چشم قرار دهید ، در تمام

 به اندازه مورد نیاز دارو را بکشید.

 
در هنگام کشیدن دارو در صورت وجود حباب ، قبل از خارج کردن سرنگ ، آن را در خود 

 ویال تخلیه کنید.

 
وزن را از ویال خارج کنید و درپوش را روی سوزن قرار دهید، روی یک برچسب نام س

 داخل جلد سرنگ قرار دهید. و تاریخ را قید و آن رادارو 

 


