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ین ایمی پنم آنتی بیوتیکی از دسته کارباپنم ها می باشد. این دارو سریعا توسط آنزیم دهیدروپپتیداز کلیه دگراده می شود. ترکیب سیالستات

 برای جلوگیری از دگراداسیون ایمی پنم به آن اضافه شده است.   
 

 شکل دارویی
 ( 052/052، 522/522، 052/052پودر تزریقی حاوی ایمی پنم / سیالستاتین) 
 

 آماده سازی و انحالل
  میلی لیتری  ترکیب کرده و به خوبی تکان دهید تا یک  022میلی لیتر حالل سازگار موجود در ظرف انفوزیون  02محتوی ویال را با

 سوسپانسیون تشکیل شود.
 ( اضافه کنید. این سوسپانسیون را نیباید برای تزریق مستقیم استفاده کرد. ترکیب  02سوسپانسیون حاصله را به باقیمانده حالل )میلی لیتر

 بسته به محتوی ویال تشکیل گردد.، mg/ml5-0/5را به خوبی تکان دهید تا در نهایت یک محلول شفاف با غلظت 

 .برای انحالل ترکیب نیازی به استفاده از گرما نمی باشد 
 .برای تزریق دارو به نوزادان بیمار، نباید از حالل های حاوی بنزیل الکل برای رقیق سازی استفاده کرد 
 

 تزریق عضالنی

  بدون اپینفرین( ترکیب کرده و به خوبی تکان 0میلی لیتر لیدوکائین  3و  0میلی گرمی از دارو را به ترتیب با  052و  522ویال های(  %
 دهید تا یک سوسپانسیون تشکیل شود.

 .فرموالسیون تزریق عضالنی را نباید برای انفوزیون وریدی استفاده کرد 
 .تزریق عضالنی باید به صورت عمیق و در عضالت بزرگ صورت گیرد 
 
 

 نحوه تجویز
  با غلظت های کمتر از 2.0انفوزیون متناوب وریدی، معموال در سدیم کلرید ،%mg/ml 5  .صورت میگیرد 

  ( می باشد.052دقیقه )دوز  42-02( و یا 522و 052دقیقه )دوز   02-32زمان انفوزیون بر اساس دوز دارو متفاوت بوده و بین 
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 پایداری
  درجه سانتیگراد نگهداری شود. 05ویال حاوی پودر استریل باید در دمای کمتر از 
 .محلول حاصل از رقیق سازی به صورت بی رنگ تا زرد کمرنگ بوده و ممکن است با گذر زمان رنگ زرد آن تشدید شود 
 .سوسپانسیون های حاصله برای تزریق عضالنی به صورت سفید تا     می باشند 
 .چنانچه رنگ محلول تیره شده و قهوه ای گردد باید دور ریخته شود 
  ساعت تزریق گردد. 0سوسپانسیون های ترکیب شده با لیدوکائین برای تزریق داخل عضالنی باید در عرض 
  درجه(  4ساعت در یخچال )دمای کمتر از  04ساعت در دمای اتاق و تا  4محلول های تولیدی از  اکثر حالل ها برای تزریق وریدی تا

 پایدار می باشند.
 

 محلول های انفوزیون
ساعت در یخچال(  04ساعت در دمای اتاق و  4سیالستاتین در حالل های ذکر شده در پایین تنها برای مدت محدودی ) -داروی ایمی پنم
 پایدار می باشد. 

  02% و 5دکستروز% 
  2.0سدیم کلرید% 
  2.05% با پتاسیم کلرید 5دکستروز% 
  2.0% . 2.45% در سدیم کلرید 5دکستروز% 
  02% و 5مانیتول% 
 

 سازگاری
  سازگاری با حالل ها در جدول زیر ارائه شده است. لطفا به توضیحات ذکر شده در بخش های قبلی توجه کنید. داروی ایمی پنم تنها

برای مدت زمان محدود در حالل های ذکر شده پایدار است و بنابراین بهتر است پیرو انحالل و آماده سازی برای تزریق عضالنی یا 
 وریدی سریعتر و در عرض چند ساعت استفاده شود.  

 
   

solution   
  
compatible 

  
incompatible 

Dextrose 5% with potassium chloride 0.15% #  * 

Dextrose 5% in Ringer's injection, lactate#  * 

Dextrose 5% #  * 

Sodium chloride 0.9% #  * 


