
 

 دستورالعمل نحوه کشیدن دارو از آمپول

  چک کنید.کاردکس و کارت پزشک را با دارویی دستور  

 

 ل دارودرمانی توجه کنید.وبه  اص 

 

 مقدار مورد نیاز دارو را محاسبه کنید.

 

  ، آمپول دارویی،سرنگ و نیدل مناسب  ،کارت دارویی :  را آماده کنید وسایل

 سینی و ظرف وسایل نوک تیز ،برچسب دارویی  ،پنبه و پنبه الکلی 

 

 دستها را بشویید

 

  را بپوشید.یکبار مصرف دستکش 

 
 

 آمپول را بردارید و در قسمت باالی آن چند ضربه با ناخن بزنید و یا آمپول را به حالت 

 مود بگیرید و مچ دست را بچرخانید تا مایع کامالً در انتهای آمپول جمع گردد.ع

 

 کوچک استریل بردارید و دور گردن آمپول در محل یک تکه گاز یا پنبه 

 ارج فشار دهید و بشکنید.و آن را به طرف خ خط شکستن بپیچید

 

 در ظرف مخصوص وسایل نوک تیز بیاندازید. را قسمت شکسته گردن آمپول

 

 آمپول را روی یک سطح صاف قرار دهید ، نیدل را داخل محلول کنید و بدون برخورد سوزن با اطراف

 را بکشید.موردنظر را بکشید و یا آمپول را کج یا وارونه کنید و مقدار مورد نظر ، مقدار  

 

 سوزن را بیرون بیاورید، آن را صاف نگه دارید و هوای داخل آن را خارج کنید ، اما از خروج 

 کنید و مطمئن شوید مقدار کشیده شده صحیح و دقیق است. محلول جلوگیری

 

 ی سرنگ بر رو پوشش استریل سوزن را بر روی آن بگذارید و روی یک برچسب نام دارو و تاریخ را قید و آن را

 آن را عوض کنید ونیدل در صورتی که دارو باعث التهاب می شود،  ،داخل جلد قرار دهید چسبانده و سپس 

 را روی کارت دارویی مربوطه قرار دهید و همراه با پنبه الکل داخل سینی بگذارید. شده داروی کشیده

 

 را جمع آوری کنید. بقیه آمپول را در ظرف مخصوص وسایل نوک تیز بیاندازید و وسایل

 

 دستکش را بیرون بیاورید.

 

 دستها را بشویید.



 تصاویرنحوه کشیدن دارو از آمپول

 
 دست ها را بشویید                                                                                                                   

 
 دستکش تمیز بپوشید.

 
 .آمپول را بردارید

 
 آمپول چند ضربه با ناخن بزنید و یا آمپول را به حالتدر قسمت باالی 

 عمود بگیرید و مچ دست را بچرخانید تا مایع کامالً در انتهای آمپول جمع گردد.

 
 یک تکه گاز یا پنبه کوچک استریل بردارید و دور گردن آمپول در محل 

 خط شکستن بپیچید و آن را به طرف خارج فشار دهید و بشکنید.

 

 
آمپول را روی یک سطح صاف قرار دهید ، نیدل را داخل محلول کنید و بدون برخورد 

وارونه کنید و مقدار مورد نظر موردنظر را بکشید و یا آمپول را کج یا سوزن با اطراف، مقدار 

 را بکشید.

 

 
سوزن را بیرون بیاورید، آن را صاف نگه دارید و هوای داخل آن را خارج کنید ، اما از 

 خروج محلول جلوگیری کنید و مطمئن شوید مقدار کشیده شده صحیح و دقیق است.

 

 
 

دارو و تاریخ را قید و پوشش استریل سوزن را بر روی آن بگذارید و روی یک برچسب نام 

 .آن را بر روی سرنگ چسبانده و سپس داخل جلد قرار دهید

 
 


