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 گذا شته ربچسب سزم ربای تمام سزم اه ،میکروست اه و نىشته انم بیمار ،نىع حلىل ،الکتزولیت اضاهف شده  ،اترخی و ل ،
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ساعت و ل  ،تعدا د قطرات و انم رپستار

ی
 کنتزل سزم بیماران هن گام تحى ل و تحىل شیفت
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ص کردن میشان مصزف رد شیفت اهی ح ،عصز وشب و خط ی با ماژیک رد ش اطفال و نىسادان

جْت تْیِ هحلَل رقیق از هحلَل غلیظ از فرهَل زیر استفادُ هی کٌین
درصذ درخَاستی×حجن درخَاستی
درصذ هادُ غلیظ

=هادُ غلیظی کِ تایذ تردارین

طریقِ درست کردى الکل  70درصذ
جْت تْیِ الکل 70درصذ تایذ  70سی سی از الکل  96درصذ را تا  30سی سی اب هقطر
هخلَط کٌین تا صذ سی سی الکل  70درصذ تِ دست ایذ

اهادُ سازی سرم TNG
یک اهپَل  5هیلیگرم از TNGرا تا  100سی سی سرم دکسترٍز  5درصذ داخل
هیکرٍست هخلَط هیکٌین (ّر یک هیلی گرم حاٍی  50هیکرٍ گرم از TNGاست
)ٍجْت هحاسثِ تعذاد قطرُ در دقیقِ از فرهَل زیر استفادُ هیکٌین
دستَری تِ هیلی گرم×  60تعذاد قطرُ هیکرٍست× 𝑐𝑐 100هیکرٍست حجن
دٍزگرم
تثذیل هیلی گرم تِ هیکرٍ گرم× ٍزى آهپَل تِ هیلی

=قطرُ دردقیقِ

جْت تْیِ سرم تا درصذ هشخص از فرهَل زیر استفادُ هی شَد
)(A1V1)+ (A2V2)= A(V1+V2
:A1درصذ سرم کِ دارین
:A2درصذ ٍیال
:Aدرصذ سرم کِ هی خَاّین

ترای آهادُ سازی سرم دٍپاهیي
یک عذد آهپَل  200هیلی گرهی از دٍپاهیي را تا  100سی سی سرم داخل هیکرٍست هخلَط
هی کٌین سپس تا تَجِ تِ دٍز دکسترٍز دادُ شذُ ٍ ٍزى تیوار طثق فرهَل زیر تعذادقطرُ در
دقیقِ را هحاسثِ هی کٌین
ٍزى تیوار تِ کیلَ گرم× ×60×100دستَر دارٍ تِ هیکرٍگرم

=تعذاد قطرُ در دقیقِ

ٍزى آهپَل تِ هیلی گرم× هیلی گرم تِ هیکرٍگرم

رٍش رٌّی هحاسثِ تعذاد قطرات سرم دٍپاهیي ٍ دٍتَتاهیي
دٍز هصرفی دٍپاهیي ٍ دٍتَتاهیي ّویشِ تر حسة هیکرٍ گرم تر کیلَ گرم است ترای هحاسثِ
تعذاد قطرات دٍپاهیي عذد ثاتت ٍ2000ترای دٍتَتاهیي عذد  2500را در ًظر تگیریذ ٍاى را
تقسین تر دٍز دٍز دستَر دادُ شذُ ضرتذر ٍزى تیوار کٌیذ سپس عذد60را تر حاصل تقسین هی
کٌین

2000 ×60

=تعذاد قطرات دٍپاهیي

ٍزى تِ کیلَ گرم×دٍز دستَر شذُ ُ

2500 ×60
ٍزى تِ کیلَ گرم×دٍز دستَر شذُ تِ هیکرٍگرم

= تعذاد قطرات دٍتَتا هیي

هحلَل کلرال ّیذراتِ %10
ایي هحلَل را در ظرٍف در تستِ ٍ تیرُ ًگْذاری کٌیذ.
ایي هحلَل را دریخچال ( پشت در یخچال ) ًگْذاری کٌیذ.
قثل از هصرف هحلَل را تکاى دّیذ.
تعذ از ّرتار هصرف در شیشِ را هحکن تثٌذیذ.
طرز تْیِ
ترای تْیِ  500هیلی لیتر کلرال ّیذراتِ % 10
 )1تایستی هقذار  300سیسی آب جَش را اًقذر تا گلَکس یا سَرتیتَل یا ّر هادُ شیریي
کٌٌذُ ای هخلَط کرد تا کاهال شیریي شَد.
 ) 2سپس  50گرم پَدر کلرال ّیذراتِ را تا هحلَل ٍلرم هخلَط کردُ ٍ تِ حجن  500هیلی
لیتر هیرساًین..
ترجیحا تِ جای اب اضافی اضافِ شذُ از اب هیَُ ٍ هحلَل ّای طثیعی خَش طعن استفادُ
شَد.
هقذار دٍز هصرفی ترای تیواراىً :ین سیسی تِ ازای ّر کیلَ گرم ٍزى تیوار است.

