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های غیر تهاجمی رم ، یک آنتی بیوتیک ضد قلرچ می باشد. این دارو می بایست تنها برای عفونت های قارچی پیشرفته و تهدید کننده تجویز گردد و نباید برای فBمفوتریسین آ

 عفونته ای قارچی نظیر کاندیدیازیس واژینال و ازوفاژیال یا عفونت های قارچی دهانی در بیماران با تعداد نرمال نوتروفیل تجویز گردد. 

 شکل دارویی تزریقی
  میلی گرمی )پورد لیوفیلیزه برای تزریق( 05ویالهای 

  توجه داشته باشد که فرموالسیون های قراردادی آمفوتریسینB  با فرموالسیون های بر پایه لیپید )آمبیزوم( متفاوت بوده و بدون دستور پزشک و تنظیم دوز جدید بر
 مبنای فرموالسیون قابل جایگزینی با یکدیگر نمی باشند و دوزاژ انها با یکدیگر متفاوت می باشد.

  بهتر است قبل از تجویز دوز کامل دارو، مقدارmg 1  05دقیقه تجویز گردد، در صورتیکه بیمار دچار واکنش های فوری مرتبط با انفوزیون گردد،  05تا  05از دارو در طی 
 ، دیفن هیدرامین یا استامینوفن با دیفن هیدرامین یا هیدروکورتیزون تجویز گردد.NSAIDدقیقه قبل از تجویز دارو  05تا 

  داروی مپریدین را برای وی تجویز کرد. در صورتیکه در طول درمان بیمار دچار لرز گردید، می توان 

 

 نحوه تجویز
  ی  میلی لیتر آب استریل بدون ماده نگهدارنده ترکیب کرده و تکان میدهیم تا در نهایت یک سوسپانسون کلوئیدی شفاف ایجاد گردد. محلول نهای 15محتوی ویال را با

 خواهد بود. mg/ml0محتوی آمفوتریسین با غلظت 

  و یا حالل های حاوی ترکیبات 5.0توجه نمایید که تنها از آب استریل بدون ماده نگهدارنده برای آماده سازی استفاده نمایید چراکه سایر حالل ها نظیر سدیم کلراید %
 باکتریواستاتیک نظیر بنزیل الکل، سبب رسوب ترکیب می گردند.

  با 0رقیق سازی بیشتر با دکستروز %pH  صورت میگیرد 2.0باالی 

  ساعت صورت گیرد. 0تا  0تجویز دارو باید به صورت انفوزیون وریدی آهسته طی 

  دوز توصیه شده برای انفوزیون وریدیmg/ml5.1 .میباشد 

 

 پایداری
  درجه سانتیگراد)یخچال( و به دور از نور نگه دارید. 0-2ویال های استاده نشده را در دمای 

  ماه در دمای اتاق پایدار می باشند. 1هفته تا 0هر چند توصیه به نگهداری  ویال های استفاده نشده در یخچال میباشد، اما گزارش شده که ویال های استفاده نشده برای 

  هفته پایدار می باشد. 1ساعت و در یخچال تا  02اروی حل شده با آب مقطر بدون ماده نگهدارنده در فضای تاریک و دمای اتاق تا 

 

 سازگاری
 به جدول زیر توجه کنید. 

 
solution compatible incompatible 

Dextrose 5% *  

Dextrose 5% in sodium chloride 0.9%  * 
Ringer's injection, lactated  * 
Sodium chloride 0.9%  * 


