نشریه PSIP

(معرفي داروها با تشابه ظاهري)
خرداد ماه 1398
مدیریت دارو و لوازم پسشکی مصرفی

شناسایي داروهاي مشابه ظاهري
تطببِ ظبّشي آهپَل اپي ًفشيي ضشكت داسٍسبصي داسٍپخص ٍ آهپَل ديفي ّيذساهيي ضشكت داسٍسبصي
كبسپيي تَسط سشكبس خبًن ضکبسچي ،هسئَل هحتشم آهَصش اٍسطاًس ضٌبسبيي ٍ طي ًبهِ اي بِ هذيشيت
داسٍ ٍ تجْيضات پضضکي اػالم گشديذ .ضوي تطکش اص ايطبى ركشً 2کتِ ضشٍسي است :
 -1بب تَجِ بِ تغييشات داسٍّبي تشالي احيب بش اسبس دستَسالؼول داسٍيي اٍسطاًسٍ-يشايص ضطن ،آهپَل
ديفي ّيذساهيي بِ داسٍّبي كطَ اٍل تشالي احيب اضبفِ ضذُ است كِ ايي تطببِ ظبّشي بب آهپَل ديفي ّيذساهيي
ببلقَُ هي تَاًذ تْذيذ كٌٌذُ ايوٌي بيوبساى ببضذ.
 -2دس صَستي كِ داسٍي  12گبًِ پشخطش داساي تطببِ ظبّشي بب داسٍي ديگشي ببضذ ،الَيت بشچسب گزاسي
بب داسٍي پشخطشاستّ( .وبًٌذ آهپَل اپي ًفشيي دس ضکل سٍبشٍ)
آهپَل فَسصهبيذ  20mg/mlضشكت ابَسيحبى =
آهپَل هتَكلَپشاهيذ  5mg/mlضشكت تْشاى ضيوي

آهپَل اپي ًفشيي  1 mg/mlضشكت داسٍپخص =
آهپَل ديفي ّيذساهيي  50 mg/mlضشكت كبسپيي

داسٍسبصاى هي تَاًٌذ ًقص بسيبس هْوي دس فشآيٌذ داسٍدّي بِ بيوبساى ٍ بِ دًببل آى كبّص بشٍص خطب ٍ استقب
ايوٌي بيوبساى داضتِ ببضٌذ.
شببهت ظبهري آهپول فورزهبيذ  20م.گ شركت داروسبزي ابوريحبى
آهپول هتوكلوپراهيذ  5م.گ شركت داروسبزي تهراى شيوي
توسط سركبر خبنن دكتر خيوه كبود؛ هسئول فني داروخبنه بستري به هنگبم تحويل دارو به بخش هبي بستري
شنبسبيي و در چك ليست نظبرت داروسبزاى بر عولكرد داروخبنه هركسي ثبت گرديذ.
حضَس فؼبالًِ داسٍسبصاى بيوبسستبًي دس ػشصِ داسٍ دسهبى هي تَاًذ ًَيذ بخص استقب كيفيت خذهت سسبًي بِ
بيوبساى ببضذ.

شناسایي داروهاي مشابه ظاهري
تطببِ ظبّشي آهپَل كليٌذاهبيسيي  300م.گ ٍ آهپَل جٌتبهبيسيي  80م.گ ضشكت داسٍسبصي
كبسپيي تَسط ّوکبساى هحتشم سشكبس خبًن هظفشي؛ سشپشستبس بخص  ٍ NICU1سشكبس خبًن
الِ يبسي؛ سشپشستبس بخص استَپذي صًبى ،طي ًبهِ ّبيي جذاگبًِ اطالع سسبًي ضذ .بب تَجِ بِ
ضببّت ببالي ايي دٍ داسٍ الصم است هسئَليي فٌي داسٍخبًِ بِ ٌّگبم تحَيل داسٍّب تَجِ بيطتشي
بِ ضببّت ظبّشي ايي دٍ داسٍ داضتِ ببضٌذ.
بب تطکش اص ّوکبس هحتشم سشكبس خبًن هالجبى؛ سشپشستبس بخص
صًبى ٍ صايوبى كِ ضوي اسسبل ًوًَِ آهپَل بِ هذيشيت داسٍيي
هب سا اص ايي ضببّت ظبّشي هطلغ كشدًذ.
آهپَل كليٌذاهبيسيي  300mg/mlضشكت كبسپيي =
آهپَل جٌتبهبيسيي  80 mg/mlضشكت كبسپيي

آهپَل كتَسٍالک  30mg/mlضشكت كبسپيي =
آهپَل ٍيتبهيي كب  1 mg/mlضشكت اسَُ

