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محلول برای انفوزیون وریدی
شرکت سازنده :فرزنیوس کابی اتریش .

موارد مصرف درمانی :
تامین آمینواسید به عنوان بخشی از رژیم تغذیه پرانترال.
محلولهای آمینواسید را عموما" بصورت ترکیب با میزان کافی مکملهای تامین کننده انرژی مصرف مینمایند .
موارد منع مصرف  :نظیر تمام محلولهای آمینواسید؛ مصرف آمینوون  %01در شرایط زیر منع شده است :
اختالل در متابولیسم آمینواسید ،اسیدوز متابولیک ، renal insufficiency ،اختالل کار کلیوی بدون درمان هموفیلتراسییون
یا همودیالیز  ،اختالل شدید کبدی  ،اوورلود مایعات  ،شوک  ،هیپوکسی ،نارسائی قلب پیشرونده(decompensated heart
)failure
تجویز آمینوون  %01در نوزدان منع شده است .
برای تغذیه پرانترال اطفال و نوزادان  ،فراورده های آمینواسید اطفال بایستی مصرف شوند چراکه متناسب با نیازهای مختلی
اطفال فرموله شده است .
مطالعات کلینیکی درخصوص مصرف محلولهای آمینوون  %01در نوزادان و نوپایان و اطفال انجام نشده است.

هشدارهای خاص و احتیاطات برای مصرف :
الکترولیتهای سرم  ،تعادل مایعات  ،عملکرد کلیه بایستی پایش گردد .
در صورت بروز هیپوکالمی و /یا هیپوناترمی مقادیر مناسبی از پتاسیم و /یا سدیم بایستی بطور همزمان تزریق گردد .
محلولهای آمینواسید احتمال دارد سبب تسریع در ایجاد کمبود شدید فوالت نمایید ،بنیابراین بایسیتی بصیورت روزانیه بیمیار
اسیدفولیک مصرف نماید.
در بیماران دچار نارسائی قلبی  ،هنگام انفوزیون حجمهای زیاد مایعات  ،بایستی بسیار احتیاط نمود.
در خصوص سالمتی مصرف آمینوون  %01در خانمهای باردار یا شیرده مطالعه اختصاصی انجیام نشیده اسیت  .بیااین وجیود
تجارب بالینی با محلولهای مشابه پرانترال خطری برای خانمهای باردار یا شیرده در برنداشته است .
نسبت مزایا به مخاطرات استفاده از آمینوون  %01در طی حاملگی یا شیردهی بایستی سنجیده شود.
انفوزیون از راه وریدهای پریفرال عموماً می تواند باعث التهاب دیواره ورید و ترمبوفلبیت گردد .
بنابراین محل انفوزیون بایستی روزانه کنترل شود.
درصورتیکه نیاز به مصرف امولسیونهای چربی همراه با آمینوون وجود داشته باشد ،هرزمان کیه میسیر شید بایسیتی بصیورت
مخلوط با آمینون  %01تجویز شود تا خطر التهاب ورید به حداقل رسد.
انتخاب ورید پریفرال برای انفوزیون بستگی به اسموالریته نهائی مخلوط دارد.
حد عمومی قابل قبول برای انفوزیون پریفرال در حدود  611میلی اسمول در لیتر می باشد ،ولیی بیه مییزان قابیل مالحظیه ای
بستگی به سن  ،شرایط عمومی بیمار و ویژگیهای وریدهای پریفرال خواهد داشت.
درهنگام وارد کردن یک کاتتر وریدی،بصورت کامل بایستی ضد عفونی انجام گردد.

آمینوون  %01به عنوان قسمتی از رژیم غذائی پرانترال بصورت مخلوط با میزان کافی مکملهای انرژی ،محلولهای کربوهیدرات
 ،محلولهای چربی ،الکترولیتها ،ویتامینها و ریزمغذیها قابل استفاده می باشد.

تداخل اثر با سایر داروها:
تا این تاریخ هیچ تداخلی شناسائی نشده است.
با توجه به خطر زیاد ،آلودگی میکروبی و ناسازگاریها ،محلولهای آمینواسید را نبایستی با سایر داروها مخلوط نمود.
هنگام مخلوط کردن دارو با سایر مواد مغذی نظیر کربوهیدراتها ،امولسیونهای لیپییدی الکترولیتهیا ،ویتامینهیا و ریزمغیذی هیا
بایستی توجه خاص به سازگاری ترکیبات داشت.
اطالعات درخصوص سازگاری بعضی مخلوطها بوسیله تولید کننده در دسترس قرار داده شده است.
مقدار و روش مصرف :
بصورت انفوزیون پیوسته از راه ورید مرکزی قابل استفاده می باشد .
دوز دارو بستگی به شدت وضعیت کاتابولیک ومیزان نیاز به امینواسید دارد .در هنگام استفاده از تغذییه پرانتیرال دوز مصیرف
نبایستی از میزان  2گرم آمینواسید به ازای واحد وزن بدن تجاوز نماید.
دوز مصرف روزانه :
 21-01میلی لیتر آمینوون  %01به ازای واحد وزن بدن (معادل  0-2گرم آمینواسید به ازای واحد وزن بدن) معادل 711-0011
میلی لیتر آمینون  %01برای فرد با وزن  71کیلوگرم.

حداکثر سرعت انفوزیون :
 0میلی لیتر آمینوون  %01به ازای واحد وزن بدن در ساعت (معادل  1.0گرم آمینواسید به ازای واحد وزن بدن در ساعت )
حد اکثر دوز مصرف روزانه :
 21میلی لیتر آمینوون  %01به ازای واحد وزن بدن در ساعت ( معادل  2گرم آمینو اسید به ازای واحد وزن بدن)
برای وزن بدن  71کیلوگرم ،معادل  0011میلی لیتر آمینوون %01یا  001گرم آمینواسید مورد نیاز خواهد بود.
تا زمانیکه مواد مغذی پرانترال مورد نیاز باشد محلول را می توان تجویز نمود.
زیاده روی در مصرف (عالئم ،روش اورژانس ،پادزهرها)
نظیر سایر محلولهای آمینواسید ،در اثر زیاده روی در مصرف آمینواسید یا در اثر افزایش سرعت انفوزیون آمینواسید شاهد لرز،
استفراغ ،تهوع و از دست دادن حجم باالیی ازاسید های آمینه کلیوی خواهیم بود .در صیورت بیروز شیرایط فیوف انفوزییون
بایستی بالفاصله متوق

گردد  .ممکن است با دوز کمتر بتوان به انفوزیون ادامه داد.

انفوزیون خیلی سریع می تواند سبب احتباس مایعات (اورلود مایعات) و اختالالت الکترولیت گردد  .در هنگام زییاده روی در
مصرف این فرآورده  ،پادزهر اختصاصی به جهت مقابله با این شرایط وجود نیدارد ؛ در شیرایط اورژانیس بایسیتی بیا توجیه
مخصوص به سیستم تنفسی و قلبی عروقی ،معیارهای حمایتی عمومی اقدام گردد.

عوارض ناخواسته دارو :
در صورت مصرف صحیح دارو عارضه ای برای فرآورده فوف شناسائی نشده است.
در صورت زیاده روی در مصرف عوارض قابل برگشت بوده و در اثر توق

درمان عوارض از بین خواهند رفت

انفوزیون ترکیب از راه وریدهای پریفرال ،عموماً سبب التهاب دیواره ورید و تربموفلیت می شود .
هیچ عارضه جانبی دیگری به جزء موارد ذکر شده در اثر مصرف مواد مغذی پرانترال مشاهده نشده است.

تذکرات
بسته دارو را در پوشش خارجی کارتنی آن نگهداری نمائید  .از یخ زدن جلوگیری نمائید.
آمینوون  %01را بایستی بال فاصله بعد از گشودن ،به کمک تجهیزات استریل به بیمار تزریق نمود .قسمتهای باقیمانده محلول
بایستی دور ریخته شود  .فرآورده جهت یکبار مصرف می باشد.
از آمینوون پس از گذشت تاریخ انقضاء استفاده نکنید.
تنها از فرآورده شفاف  ،فاقد ذره و از ظروفی که صدمه ندیده باشند استفاده نمائید.
آمینوون  %01را می توان در شرایط آسپتیک با سایر مواد مغذی نظیر امولسیونهای چربی ،کربوهیدراتها و الکترولیتها مخلوط
نمود.
اطالعاتی در خصوص پایداری فیزیکی و شیمیائی تعدادی از مخلوطها در صورتیکه در دمای  +0درجه و برای مدت حداکثر
 9روز نگهداری شوند از سوی تولید کننده قابل ارائه می باشد که براساس درخواست ارسال می گردد .
از نظر میکروبیولوژیک مخلوطهای  TPNکه در شرایط غیرقابل کنترل یا غیرمعتبر ترکیب شده باشند.بایستی بالفاصله پس از
ترکیب استفاده شوند .درغیراینصورت زمان نگهداری به جهت تزریق به مسئولیت مصرف کننده می باشد و بصورت عادی
نبایستی از  20ساعت در دمای˚  +2تا˚  +6درجه تجاوز نماید؛ مگر اینکه اختالط ترکیبات در شرایط کنترل شده و آسپتیک
قابل قبول انجام شود .
سایز بسته بندی :
شیشه های  511میلی لیتر و  0111میلی لیتر .
تولید شرکت فرزینوس کابی.
شرکت وارد کننده درمان یاب دارو

