
اوستنزدتمامي علم او به نام 



نکاَت ویژه در تجویز پادزهرها



هدف استفاده از پادزهر ها

مورتاليته, عوارضكاهش

بهبودي سريعتر



اصول درماني مسموميت ها

جلوگیري ازجذب سم

 استفاده از آنتی دوت ها

تسریع دردفع سم

درمانهاي نگهدارنده



مكانيسم اثر پادزهرها

ذغالجذب سم

نانالوكسرقابت در جانشیني دررسپتور

باي پریدین)خنثي نمودن آثار سوء سم)حذف عوارض 

اتانولجلوگیري از ایجاد متابولیتهاي سمي

BALپیوند با سم وایجاد تركیبات بي اثر

NACایجاد تر كیبات حدوسط

سدیم بیكربناتمكا نیسم هاي مختلفبا



مهمترین آنتي دوتها

1g/kg:ذغال فعال
2meq/kg-1:سدیم بیكربنات

gr/kg 1-0.5:دكستروز
Amp  10-1:نالوكسان

NAC:300mg/kg

Amp 3-1:كلسیم
Amp 30-2:سرم ضد سم مار

5mg/kg:نیتریت ها
250mg/kg:تیوسولفیت

Kg/hmg66/:اتانول
– 0.5:آتروپین 5mg

g/kg25-50:الیدوكسیمرپ



μg/Kg 150-50گلوكاگون                                                    

250μgفلومازونيل                                                     
u/kg/day 300پني سيلين                                             

BALmg /kg/6h3-5

DTA CaEmg /kg20-40
DMSA10  mg/kg/8h

mg/kg  40پني سيالمين                                     

mg/kg/day160دفروكسامين

mg/kg/8 10فومه پيزول                                              

mg/kg1دي فن هيدرامين                                  

mg/kg25فوليك اسيد                                     



:ه كردآنتي دوتهايي كه درخارج از بيمارستان نيز ميتوان استفاد

اننالوكس•

ديفن هيدرامين•

آتروپين•

آميل نيتريت•

دكستروز•

اكسيژن•

سديم بيكربنات•



آنتي دوتهايي كه درحادثه شيميايي ممكنست مورد نياز باشد

حشره كشهاي مهار كننده كولين استراز آتروپين   •

حشره كشهاي مهار كننده كولين استراز مپراليدكسي•

هيدروفلوريك اسيدكلسيم •

فسفر سفيد  يا زردمحلول مس•

آرسنيك ، جيوه (BAL)رولپديمركا•

•DMSA(سوکسيمر) آرسنيك ، جيوه

، كلراتنيتريت ، نيتروبنزنمتيلين بلو•

سيانيد سديم تيوسولفيت•

گازهاي محركسالبوتامول•



كوكتل آنتي دوتي مورد استفاده دربيمار بيهوش مسموم

Am 10-1ن                                    انالوكس

1g/kg-0.5دكستروز هیپرتونیك                

100mgتیامین                                       

1000μg-250فلومازونیل                         



Activated charcoalذغال فعـال     -1

ها وجذب عوامل مهمـي دردرمــان مسمومیتنقشذغال فعــال 

سمـي دارد

:خصوصیات

جاذب   ,بي بو,پودر سیاه رنـگ 

سطح داردm21000هرگرم حـدود 

ا دقیقه پس از تجویز اثر مي كند

.استدقیقه پس از تجویز20-10حداكثر اثر 



مكانيسم عمل

 جلوگيري از جذب عوامل سمي توسطGI

تسريع دفع مواد سمي

داروها ومواد سمينيمه عمركاهش

دياليز روده ايو دفع آن ،   انتشار سم از خون به روده



دوزاژ

0.5g/kgنگهدارنده1g/ kgحمله

(MDAC)استفاده بطور متناوب

, الفنوباربیت)  سیكل كبدي روده اي دارندداروهایی کهبخصوص در

(تئو فیلین كاربا مازپین,دیگوكسین 

آنتی کولینرژیک ها ، اپیوئید ها :آنها كه توقف زیاد در روده دارند*



عدم تاثیر

(بنزین,نفت )هاي آلیفاتیك ن هیدروكرب

(آهن , لیتوم پتاسیم،,فلوراید,آرسنیك)فلزات 

هاالكل, اسیدوباز,مواد سوزاننده

(کنترا انديکاسيون ) عدم مصرف

آنها كه نیازبه آندوسكوپي دارند,موادسوزاننده  

انسداد روده,پرفوراسیون لوله گوارش

همراه با آنتي دوتهاي خوراكي



:عوارض 

استفراغ, تهوع •

اسهال, یبوست•

انسداد روده, ایلئوس•

آسپیراسیون•



•TCA,آمانتادین،,كینیدین,نینیك,هافنوتیازین

سموم نباتي،پروپوكسیفن، كوكائین،پروكائین•

لروپروپامیدك،ها،فنوباربیتال،كلروفنوكسي هربیسایدسالیسیالت•

اتیلن گلیكول، آلومینوم فسفاید، متانول •

رابدومیولیز، نفتالینیت،اكسواستریكنین، متوتر•

آرسین ، سیانید، همولیز،هیپركالمي،هیپركلسمي•

Na Hco3سديم بيكربنات-2

انديكاسيون



دوزاژ

ویال 3تا2وریدي    ادامه انفوزیون2mμE/kg-1شروع 

میلي لیتردرساعت100باسرعت D/W %5دریك لیتر

PH5/7تا  45/7بین   (ساعت4هر )خون

PH                        8تا   7/50ادرار



مكانيسم عمل
سديم درمامبران سلولهاکانال های اصالح •

داروها جلوگيري از جذبويونيزاسيوندرتغيير•

هيپركالمي، هيبوتانسيونواصالح اسيدوز متابوليك•

افزايش باند پروتئيني•

افزايش  حالليت•

خنثي   سازي•



عوارض

اُورلود مایع, آلكا لوز متابولیك,هیپرناترمي,هیپوكلسمي, هیپوكالمي

چپسمته شیفت منحني اكسي هموگلوبین ب, روز زیر جلدينک

افزایش مصرف اكسیژن بافتي

احتياط درتجويز

(رسوب)Caدرمحلولهاي حاوي، نارسايي   كليه، (مغزي, ريوي,قلبي)ادم 

.بامحلولهاي كاته كوالمين دار



DEXTROSEدكستروز   -3

5%,10%,20%,25% ,50%

اندیكاسیون

هیپركالمي,هیپوگلیسمي 

سولفونیل اورها,مسمومیت ناشي از انسولین

آهن,كوكائین, آسپرین,اتانول,بتا بلوكر ها 

داروهایي كه سبب نارسایي حاد كبد

كوكتل مورد استفاده دربیماران بیهوشبعنوان 



انديكا سيونركنت

،هیپرتانسیون شدید, ایست قلبي, سكته مغزي, ایسكمي

بیماران مستعد هیپر گلیسمي

عوارض

هیپوفسفاتمي,اُورلودمایع, هیپركلیسمي, هیپوكا لمي

ایسكمیكدربافتهايافزایش پرما بیلیته كاپیلرها,تشنج, ترمبوفلبت

شعله ور نمودن آنسفالوپاتي  ورنیكه

تخریب سلولي دراثر افزایش رادیكالهاي آزاد



Caكليسمگلوکونات -4

انديكاسيون

تیلن گلیكولا,كلسیم چانل بلوكرها

هیدروفلوریك اسید

Mgهیپر ، هیپر كالمي

گزیدگي عنكبوت

فسفات سدیم



اشكال داروئي

گلوکونات کلسيم؛ كلسيم كلرايد  

ناتويا سه آمپول كلسيم گلوكيك آمپول كلسيم كلرايد:بالغين

-ca30ياکلسيمكلرايد25mg/kg-10: اطفال 70 mg/kgناتولوكگ

كلسيم يا  %2/5از ژلفلوريك اسيد هيدرودرسوختگي پوست ناشي از

.استفاده می شودتزريق زير جلدي



كنتر اندیكاسیون

همراه با دیگو كسین،  بیكربنات ،سولفاتها  

نارسایي  كلیه،ساركوئیدوز ، بلوك قلبي

عوارض

,  يترمبوز ورید, لتارژي ، ضعف عضالني, هیپرتانسیون, آریتمي

نكروز سلولي

تزريق سريع

ایست , آریتمي, سنكوپ،برادیكاردي,هیپوتانسیون, وازودیالتاسیون

قلبي



NALOXONEلوکسان نا-5

مكا نيسم

مواد مخدر های رقابت در جانشيني روي رسپتور

آنتا گونيست خالص مواد مخدر

ح ، کا هش سطدپرسيون تنفسي, تهويهدر، اختالل آلودگی خواب)

(ميوزو كندي حركات روده, رژيد يته عضالنيهوشياری ؛ 

ناشي از اپيوئيد ها را اصالح مي كند



فارماكوكينيك

از مخاط تنفسي، زير زباني،  ركتالسريع وريدي و:جذب

عضالني جذب, زير جلدي

وسيع بافتي: پخش

ها كليويدفع متابوليت,  متابوليزاسيون كبدي:دفع

دقيقه60-90طول مدت  اثر 



يویاشكال دار

1ml (4mg0/)آمپول    

دوزاژ

دقیقه تكرارتا 3-2درصورت نیاز هر/2mg0-4شروع

10mg

0/1mg/kg0/03-بچه ها      

جواب اولیه2/3هر ساعت :نگهدارنده انفوزیون



انديكاسيون

(تست تشخیصي)بیماران بیهوش    

(تشخیص, درمان )معتادان  

ئید هامسمومیت ناشي از اپیو

 ,پروپوكسي فن, كدئین, متادون, مرفین, هروئین, تریاك)

بوپر ,وفننالب, ,دیفنوكسي الت ,هیدرومورفن , مپریدین, دكسترومتورفان

(نورفین

كاپتو , الكتیكآنافی,شوك  كاردیوژنیك سپتیك, ایمیدازول, اتانول , كلونیدین

یك اسیدووالپر, پریل

هالوتان, هاباربیتورات, دیازپام, ضایعات ایسمیك مغز



كنتراندیكاسیون

سندرم محرومیت,نانالوكسهحساسیت نسبت ب

تشنج درنوزادي كه مادر معتاد داشته

احتیاط درتجویز

بیماران با سابقه آلرژیك؛  زنان حامله,   بیماران معتاد   

بعدازعملكردن مخدرهامعکوس,بیماران قلبي 

:كندي یا اصالً جواب نمي دهده مواردي كه ناركان ب

مصرف با دارو ها ي دیگر

وكسیالت دي فن, دكسترو متورفان,اسیدوز, هیپو تانسیون , هیپوكسي

بوپر نور فین؛ كسي فن پوپرو



عوارض

هیپو یاهیپر تاسیون

آریتمي   دهلیزي بطني

ادم ریه بعد از بیهوشي

شعله ور كردن  محرومیت

شدهلداستاتوس اپي لپتیكوس درنوزادي كه از مادر معتاد متو

تحریك پذیري



ساير آنتی دوتهای مواد مخدر    

Nalmefen                               :20000mcgr/2cc

(ساعت12.9-10/3نیمه عمر)آنتاگونیسیت طوالنی اثر 

1mgr/Iv 2ساعت4با طول اثرmgr/Iv  ساعت8با طول اثر

mg                                    : Naltroxancap25,50

کار برد  سم زدایی اوپیات ها

دقیقه  اوج اثر یک ساعت15-30شروع اثر 

(ساعت 24طول اثر )آنتاگونیسیت طوالنی اثر 



ATROPINEآتروپين-6

جانشیني وقفه آثار موسكاریني از طریق رقـــابت با استیل كولین در: مكانیسم عمل

(آنتي كولینرژیكي )روي رسپتور

0/5mgآمپول : اشكال داروئي

انداخل استخو, استشاقي, زیر جلدي, عضالني, وریدي: مصرفروش

فارماكوكينتيك

بدون تغییر از كلیه%50حدود: دفعوسیع:پخشسریع  :جذب



انديكاسيون

هاارگانوفسفره        وكاربا مات:      سموم نباتي  
(فیزوستیگمین)هامسمومیتهاي ناشي از كو لینرژیك

استفاده درانتوباسیون

كه سبب برادیكاردي میشوندیی هامسمومیت
Bبلوكر ها,Caكلونيدين, ديگو گسين, چانل بلوكرها

ها بااثر موسكارینيقارچ

سومان, سارین, تابون(مسمومیت ناشي از گازها ي اعصاب جنگي

(Vx
*****************



دوزاژ

-0.01بچه ها.mg0 0.5-25برادیكاردي عالمتي   

0.02/kg    دقیقه میتوان تكراركرد5هر

(سموم نباتي)مسمومیت با مهار كننده هاي كولین استراز 

:شدت مسمومیته بگی بست

1تا   5mgشروع از

دقیقه10میلي گرم هر 10تا0/5بسته به احتیاج آن ادامه 



كنتراندیكاسیون

اتهیپرتروفي پروست-هیپرتاسیون-گلوكم بازاویه بسته

هیپرتیروئیدي-هیپرترمي

عوارض

هیپرترميومیدریاز، تب,تاری دید, تاكیكاردي)آثار آنتي كولینرژیكي

, ایلئوس, دلیریم, ریتميآ, (پوستوها مخاط)خشكـــــي 

رتانسیون ادراري، برافروختگي صورت 



7-N-ACETYLCYSTEINE

NAC
:هاانديكاسيون

استامينوفنمسموميت بادر

پاراگوات؛     آمانيتا فالوئيد

CO، سيانور,جيوه, روي, كبالت, كرم

ARDS,HIV عواملي كه راديكالهاي آزاد توليد مي كنند،و

كربن , كلروفورم , نارسايي كبدي  ناشي از مسموميتها فسژن 

,  فتالينن, سيكلوفسفامايد، دي كلروپروپان,تراكلرايد، بروموبنزن ت

سولفورموستارد، 

(برونشيت مزمن)بعنوان موكوليتيك 



دوزاژچگونگي مصرف

(300mg/kg)ساعته   21رژیم

150mg/kg200درcc ساعت 1سرم در

50mg/kg500درcc ساعت4سرم در

100mg/kg ساعت16لیتر در1در

mg/kg980ساعته 48رژیم

دوز وریدي12ساعت تا 4هر 70mg/kgسپس140mg/kgابتدا

1330mg/kgساعته 72رژیم خوراكي

دوز17ساعت تا4هر 70mg/kgسپس140mg/kgابتدا



اندیكاسیون استفاده درمسمومیت استامینوفن

150mg/kgمصرف بیش از

ASTبه دوز توکسک رسیده باشد یا افزایش سطح خوني 

ساعت4بعد از 150mgبیش از    

ساعت8بعد از mg 80سطح خوني بیش از    

ساعت16بعداز40mgسطح خوني بیش از   

ساعت 20بعد از mg 10سطح خوني بیش از    

.ساعت اثري ندارد48تجویز بعد از



مكانيسم عمل

وتاتیونو افزایش ذخایر گلتحریك سنتز 

NAPBQدتوكسیفیه  مستقیم

تغییر متابولیسم استامینوفن به سمت سولفوریش

بهبودي سیر كوالسیون كبدي

كاهش آثار رادیكالهاي آزاداثر آنتي اكسیداني و

بهبودي اكسیژناسیون كبدي.بهبودي اوت پوت قلبي 



NACعوارض ناشي از

استفراغ,تهوع 

دردسینه, هیپوتاسیون,تاكیكاردي

آنژیوادم, برونكواسپاسم, ویزینگ, تنگي نفس

تب ولرز,رینیت , راكسیونهاي آنا فیال كتیك 

راشهاي جلدي, تعریق, خارش 

بیقراري ، ترومبوز,سر گیجه 

كاهش سرعت وغلظت تزریق:درمان

آنتی هیستامین و کورتن



دي مركاپتوسوكسينيك اسيد -8

DMSA(سوکسيمر)

بطور رسمي مورد استفاده قرار گرفت 1991از پادزهرهاي فلزي است كه از سال 

پیوند با فلزات و ایجاد تركیبات غیر توكسیك :مكانیسم 

سرب ، جیوه ، آرسنیك ، مس ، طال:اندیكاسیون 

ر كمتري روي ، نیكل ، آنتیموان ، نفره ، تالیوم ،  ، كبالت  اثمسمومیت با فلزات در

دارد 

:  دوزاژ 

mg / kg/ 8h 10روز                5تا 

mg/ k / 12h10هفته               2تا 



:شالتورها مزایا نسبت به سایر 

توكسیسیته كمتر •

موثر بودن از راه خوراكي •

عدم تاثیر بر مواد معدني خون •

 G6 PDدر کاربرد •

حوزه درماني وسیع •



اشكال داروئي 

mg       100كپسول

عوارض 

تهوع ، استفراع ، تب و لرز ، ضعف ، راشهاي جلدي 

گاها اختالالت كبدي ،خوني ، هيپرترمي ، هيپوتانسيون

كنترانديكاسيون 

سابقه آلرژي به آن



فارماكوكینتیك 

 HL = 3/2 hسریع ،        : جذب 

وسیع : پخش 

از كلیه % 11بدون تغییر :دفع %89كبدي :متابولیسم 

گزارشي از تراتوژنیسیته ، موتاژنیسیته در انسان نداشته 

تداخل داروئي شناخته نشده 

به مدت شش ماه اثرات سوء گزارش نشده 200mg /kg/dتا مصرف



فلومازنيل -9

بنزودیازپین هاآنتاگونیست 

رقابت در جانشیني روي رسپتورهاي بنزودیازپین :مكانیسم 

/mg 50حاوي cc 5آمپول :اشكال 

دقیقه پس از مصرف2تا 1:شروع اثر 

دقیقه 60تا 30طول اثر 

و mg 0/3دقیقه بعد2-3جواب نداد اگر mg 0/2ابتدا :دوزاژ 

میلي گرم 1-3تكرار تا 

در ساعتmg 1تا0/25انفوزیون 



اندیكاسیون 

 مسمومیت ناشي از بنزو دیازپین ها

ائي كردن اثر بنزودیازپین ها در بیهوشي یا درمانهاي سرپمعکوس

 کماییبیمارانكمك در تشخیص

 ، اتانول کمای آنسفا لوپاتي كبدي

فارماكوكینتیك 

دفع -متابولیزاسیون كبدي -وسیع پخش -شروع اثر سریع 

ها كلیوي متابولیت



مزایا 

عدم عوارض جدي واثر درماني كافي       

ونتیالسیون  ، كاهش نیاز بیمار به انتوباسیون و كمك در تشخیص اغماء  

بازگشت سریع به سطح كارائي ، بهبودي هوشیاري سریع   

كاهش آزمایشات تخصصي و تشخیصي ،  كوتاه كردن ریكاوري  

معايب
كوتاه ، نیمه عمرنیاز به دوزهاي تكراري 

 TCAبا پایین آوردن آستانه تشنج  در مسمومیت توام 

پیدایش سندرم محرومیت در معتادین بنزودیازپیني

تهوع ، استفراع ، بیقراري ، سرگیجه ، لرزش ، هیپوتانسیون آریتمي



كنتراندیكاسیون 

كاربامازپین 

تئوفیلین 

كلروكین 

TCA 

هاي كلرینه ن هیدوركرب

B بلوكرها

كوكائین

سابقه تشنج 

داروهاي آریتمي زا 

بیماران معتاد به بنزودیازپین 

عالئم حیاتي غیر طبیعي 

آریتمي 

Ca چانل بلوكرها

سندرم محرومیت 



(Fab) ديگوگسين اسپسيفيك آنتي بادي -10

(  دیژیتال)مسمومیت ناشي از دیگوكسین ،گلیكوزیدهاي قلبي:اندیكاسیون 

خر زهره ، گل انگشتانه

پیوند با دیگوگسین و دفع كمپلكس از كلیه:مكانیسم عمل   

میلي گرمي 40ویال :اشكال داروئي 



دوزاژ 

mg/ kg 10 در صورت نیاز تكرار 5تا

 NSدر 1mg/mlویال در چند دقیقه با رقت4-6حمله 

ساعت8ویال در ساعت براي 1نگهدارنده 

 Fabانديکاسيون 

عدم جواب برادیكاردي و بلوك به آتروپین •

پیشرفت سریع عالئم گوارشي ، قلبي عروقي •

 VF . VTاریتمي شدید•

دیگوگسینmg 10مصرف بیش از•

نانوگرم در میلي لیتر 15سطح خوني باالي •

5/5هیپر كالمي •



احتياط استفاده 
 بیماراني كه دیگوگسین مصرف

 هیپوكالمي

هاي آلرژیك واکنش  توجه به 

عوارض

راكسیونهاي آلرژیك 

هیپوكالمي 

 CHFاز بین رفتن آثار دیگوگسین در



11-FOMEPIZOLE

پادزهر متانول و اتیلن گلیكول 

جلوگیري از ایجاد متابولیتهاي سمي و ADHمهار :مكانیسم 

15mg/kg:شروع :دوزاژ 

10mg/kg/12hدوزتا چهار :نگهدارنده 

15mg/kg/12hسپس تا 

برسد 20mg /dlتا سطح خوني به كمتر از



مزايا نسبت به اتانول 

موثر تر ، بي خطر تر 

دپرسیون و سایر عوارض اتانول را ندارد 

نداردهیپوگلیسمي ، هیپوناترمي 

لزومي به اندازه گیري سطح خوني ندارد 

:معایب 

گاهاً تهوع ، سردرد ، سرگیجه و افزایش آنزیمهاي كبدي 

راشهاي پوستي ، ائوزینوفیلي 



انديكاسيون 

متانول یا اتیلن گلیكول شرح حال مصرف 

اسیدوز متابولیك 

پروتئین اوري –ري چوهما

 mg/dl 20متانول یا اتیلن گلیكول باالي سطح خونی 



 Glucagonگلوكاگن -12

شح ست كه توسط سلولهاي آلفاي پانكراس ترایك هورمون پلي پپتید 

اندیكاسیون 

چانل بلوكرها ، كینیدینCaبتا بلوكر ها ومسمومیت ،اختالالت قلبي•

مقاومو برادی کاردی هیپوتانسیون

هیپوگلیسمي •

گرفتگي مري در اثر غذا •

پریمدیكاسیون جهت آندوسكوپي •

یالكسي آناف، نارسائي احتقاني شدید قلبي، كولیك صفراوي ، آسم شدید •

شدید



كنتراندیكاسیون 

حساسیت به گلوكاگن •

هیپوگلیسمي ناشي از انسولین ، •

.داده شودها ابتدا باید دكستروز  هیپوگلیسميدر درمان •

دوزاژ 

Mg 10-2  2در صورت نیاز نگهدارندهmg/h 

g/kg 50بچه ها



مكانيسم 

درنرژیك ، تحریك رسپتورهاي نون بتا آ)مثبت در قلب ات اینوتروپ و کرنوتروپ اثر•

(c AMPتحریك تولید

تسریع تحریك گلیكوژنولیز •

شلي عضالت صاف •

عوارض
هیپوكالمي ،هیپرگلیسمي ، راكسیونهاي آلرژیكي غ  ، تهوع ، استفرا•

اسیدوز متابولیك ، ترمبوفلبیت •



BALديمركاپرول  -13

،موانآنتي،نیكل،بیسموت،سرب،مسطال،،جیوه،آرسنیك:اندیكاسیون

،كرومیوم

كبدينارسائي،آهنبامسمومیت،G6PDکمبود:كنتراندیكاسیون

حساسیتزمینيبادامخوردنبهافرادیكه،

عضالنيدردتزریق،محلآبسهودرد،آلرژیكيراكسیونهاي:عوارض

، اشك ریزش ،   پارستزي ، اضطراب ، ، تب ، سردرد ، تهوع ، استفراغ، رینوره

هیپرتانسیونتاكیكاردي ، 

غیرتوكسیككمپلكسایجادوفلزباپیوند:مكانیسم

عضالنيساعت4تا6هر3تاmg/kg5:دوزاژ

ساعت12تا8هرادامه

مسمومیتشدتبهبستهروز8تا12بمدت



پني سيلين -14

آمانیتافالوئیدبامسمومیت:اندیكاسیون

بديكسلولهايتوسطآماتوكسینبرداشتمهارباكبديحفاظت:مكانیسم

واحدkg/day/300000:دوزاژ

: SILIBININ- 15

امانیتافالوئیدمسمومیت:اندیكاسیون

هاهپاتوسیتتوسطاماتوكسینبرداشتمهار:مكانیسم

آزادیرادیكالهابرندهبیناز

20mg/kg/dayدوزچهاردر



FOLIC ACID (LEUCOVORIN)- 16

متوتركسیت،گلیكولاتیلن،متانول:اندیكاسییون

فرمیكاسیددفعومتابولیسمافزایش:عملمكانیسم

ضداثركاهش،پذیريتحریك،دهیدراتاسیون،اسهال،آنتروكولیتگاه:عوارض

،پریمیدون،توئینفني،فندباربیتالتشنج

كنفوزیون،آلودگيخواب،خارش،راش،اریتم،آلرژیكراكسیونهاي

20mg/dlازكمترمتانولسطحواسیدوزاصالحتا1mg/kg:دوزاژ

نشدهگزارشخاصيكنرااندیكاسیون:كنتراندیكاسیون
h



DANTROLEN -17

عضالانيرژیدیته،هیپرترمي:اندیكاسیون

2-1:دوزاژ mg/kg10تاmg/kgادامه

2ساعت6هر mg/kg1تا

،ضعف،سردرد،راش،اختیاریبی،هالوسیناسیون،CNSدپرسیون:عوارض

،سیونهیپرتان،،تاكیكارديهیپركالمي،ریويقلبينارسائي،فلبیت

ARDS،هموراژي،استفراغ،تهوع

عضالنيانقباضكاهشلذاازساركوپالسمCaآزادسازيكاهش:مكانیسم

هاتدپرسانCNSاثرتقویت:تداخالت

سیروز،كبدنارسائي:كنتراندیكاسیون



(الكل اتيليك)اتانول -18

گلیكولاتیلنومتانولازناشيمسمومیت:اندیكاسیون

الكلبایوندپبارقابتراهازگلیكولاتیلنومتانولمتابولیسمكنندهمهار:مكانیسم

دهیدروژناز

عروقتحریك،فلبیت،هیپوگلیسمي،CNSدپرسیون:عوارض

اورهسولفونیلمترونیدازول،،سولفیرامدي،CNSداروهايآثارتشدید:تداخالت

%95و%20وخوراكي%10تزریقي:داروئياشكال



دوزاژ

1(%10محلولاز)نگهدارنده:وریدي ml/kg/h

10شروع ml/kg

0/5ml/kg/h(%20محلولاز)نگهدارنده:خوراكي

5شروع ml/kg

نگهداري شود 140تاmg /dl100سطح خوني اتانول بین

روز3تا5ادامه

mg/dl20ازكمترخونيسطحتا

برابر 2در موقع دیالیز دوزاژ 



آنتی ونوم سرم -19

مارگزیدگي:اندیكاسیون

یابدميكاهشساعت12ازبعداثر-سمنمودنخنثي:مكانیسم

جلديزیردرصدیكمحلولازcc0/02:پوستيتست

واالنپليآمپول30تا2ازمسمومیتشدتبهبستگي:دوزاژ

هیپوتانسیون،اریتم،كهیر،حساسیت:عوارض

گزیدگيعالئموجودعدم:كنتراندیكاسیون



سديم تيوسولفيت-20

كنندهپاكمواد،ید،برمسیانور،ازناشيمسمومیت:اندیكاسیون

تهموگلوبینميمایجادباتوكسیكغیركمپلكسایجادسیانورباپیوند:مكانیسم

وریديCNmg/kg200بامسمومیتدر:دوزاژ

%1محلولازml100كنندهپاكمواددر

نفستنگي،حساسیت،استفراغ:عوارض



Dپني سيالمين-21

دفعكلیهازوباندفلزاتباكهشالتورعواملاز:مكانیسم

،جیوه،روماتوئید،آرتریت(ویلسونبیماري)سربمزمنمسمومیت:اندیكاسیون

آرسنیك،مس

استخوانمغزدپرسیون،كلیهنارسائي،سیلینپنيبهآلرژي:كنتراندیكاسیون

40:دوزاژ mg/kg/day15تا

فلزسطحكنترلباادامههفته2-4درماندوره

ایمونوسوپرسورهااثراتتشدید:تداخالت

،نوروپاتي،VB6مصرفبهنیازافزایش،آلرژیكراكسیونهاي:عوارض

هپاتیت،لیهكنارسائي،آپالستیكآنمي،هموراژي،ترمبوسیتوپني،رتینوپاتي

گاستروآنتریك،تشنج،میاستني،پانكراتیت،



دفروكسامين -22

آلومینیوموآهنازناشيمسمومیت:اندیكاسیون

اثربيكمپلكسایجادوآهنوآلومینیومباپیوند:اثرمكانیسم

گرم6روزانهحداكثر15mg/kg/hشروعوریدي:دوزاژ

حاملگياولماهسه،كلیهنارسائي:كنتراندیكاسیون

،اريرفتتغییراتهیپوتانسیون،،تاكیكاردياسهال،استفراغ،،تهوع:عوارض

وریدي،شنوائي،چشمياختالالت،گاهانافیالكسيراكسونهاي



كلسيم دي سديم ادتات-23

نيكل،منيزيم،مس،كادميم،سربازناشيمسموميت:اندیكاسیون

كلیهنارسائي،آنبهحساست:كنترااندیكاسیون

توكسیكغیركمپلكسایجادوفلزباپیوند:مكانیسم

دوازپسنیازصورتدرروز5تاانفوزیونبصورتmg/kg25-60:دوزاژ

تكرارروز

هفته 2-4دوز   دوره درمان 4در  mg/kg 75خوراكي

،لیهكنارسائي،تشنج،حساسیتيراكسیونهاياسهال،،استفراغ،تهوع:عوارض

،عطسهلرز،،تب،عضالنيدرد،خستگي،ضعف،گلیكوزوري

قتزریناحیهدرد،ریزشاشك،بینياحتقان،آریتمي،هیپوتانسیون



پراليدوكسيم -24

هاارگانوفسفرهبامسمومیت:اندیكاسیون

:عملمكانيسم

استرازكولینكردنفعالوسنتز

سممستقیمكردندتوكسیفیه

آتروپینيشبهاثراتداشتن

طبیعيبحالپاراسمپاتیكوسمپاتیكفعالیتبازگشتوعضالنيقدرتبهبود

شروع:شدیدمسمومیت:دوزاژg2-125یاmg/kgانفوزیونادامه

8mg/kg/hفاسیكوالسیونتنفسي،نارسایيضعف،تاحذف



عوارض 

آلودگيخواب،میدریازتشنج،لرزش،ضعف،،جلديراشاستفراغ،،تهوع

سردرد،بیني،دودید،تاريسرگیجه،،هیپرونتیالسیونتنفسي،نارسایينفس،تنگي،

كبديزیمهايآنافزایش،نورموسكوالربلوك،تاكیكارديهیپوتانسیون،هیپرتانسیون،

توجه:

تنفسيقلبيایستایجادسببسریعتزریق

تاخیريعوارضایجادسببناكافيتزریق

پدیدهبروزودرمانشدنطوالنيسببتجویزدرتاخیرAging

عالئمبازگشتسببدرمانقطع



پيريدوكسين -25

لناتیسیكلوسرین،،سميقارچهايایزونیازید،ازناشيمسمومیت:اندیكاسیون

گلیكول

سميمتابولیتهايدفعتسریععوارض،ازجلوگیريوكاهش:مكانیسم

دوزاژ:mg/kg/day25-50

هيدوركسي كوباالمين -26

سيانوربامسموميت:انديكاسيون

با:مكانيسمCNادرارازدفعوسيانوكوباالمينايجاد

دوزاژ:mg/kg25-50



BIPERIDEN, BENZTROPINE -27 

TRIHEXYPHENIDYL 

 میدارپتوكلوكنترل واكنش هاي اكستراپیرامیدال ناشي از فنوزتیازینها، م:اندیكاسیون

لیتفعابینتعادلبرقراريلذامركزي،كولینرژیكهايگیرندهمهار:مكانیسم

دوپامنیرژیكوكولینرژیكسیستم

،هیپرتانسیون،آریتميتاكي،صافعضالتشدنشل،دهانخشکی:عوارض

دیدتاري

:مصرفاحتیاط

هیپرتانسیون،تبسایكوز،،مسنافرادگلوكم،،قلبيآریتمي

كلیهنارسایي،پروستاتهیپرتروفي



 K1ويتامين -28

(ارفاینسوپرووارفارین،كومادین،)كوآگوالنهاآنتيازناشيمسمومیت:اندیكاسیون

فاكتورهايسنتزباكومادینآثارنمودنخنثي:مكانیسمII, VII, IX, X

50شدیدمسمومیتدروریدي،روزدرگرممیلي100تا25تاخوراكي:دوزاژ

دربار4تا2دقیقه،درگرممیلي1ازبیشسرعتباسرمدرگرممیلي25تا

روز

0.4هابچه mg/kg/doseكهزمانيتاPtگرددطبیعي

حساسیت،برونكواسپاسمهیپوتانسیون،سرگیجه،فالشینگ،:عوارض

،بودنطبیعيآن،بهحساسیتكنتراندیكاسیونPT

كبدينارسایيوهمولیتیكآنميخطرسببكودكاندر:مصرفاحتیاط



فيزوستيگمين -29

كنندهكبلوآنتاگونیست،هاكولینرژیكآنتيوداتورهازناشيمسمومیت:اندیكاسیون

مزمنیبوست،گراومیاستني،NDهاي

كولینستیلاباپیونددركولیناستیلبارقابت،كولینرژیكيآنتيآثاربلوك:مكانیسم

استراز

بیمارنیازبهبستهادامهوریديگرممیلي2تا1:دوزاژ

ونتانسیوهیپ،برونکورهآریتمي،تشنج،شكمي،كرامپهايبرنكواسپاسم،:عوارض،

برادیکاردی

نكواسپاسموبرمثانه،روده،انسدادعروقي،قلبيناراحتي:كنتراندیكاسیون


