نواحی تزریق دارو:
-1قبل از تزریق دارو دست های خود را با آب و
صابون بشویید.
-2محل تزریق را ضد عفونی کنید.
-3سوزن را با زاویه  45درجه وارد نموده و
سرنگ را تخلیه نمایید.

نکات قابل توجه:


در صورت دچار شدن به سردرد میگرنی
حتما به پزشک مراجعه نمایید.

 در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف
دارو  ،می توانید دارو را تزریق نمایید  .در
صورت کم بودن فاصله زمانی تا نوبت بعدی
از دو برابر مصرف نمودن دارو خودداری
شود.
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توجه:
سرنگ حاوی دارو نیازی به هواگیری ندارد.

آمپول اپرکس ( اریتروپویتین )

آدرس  :کرج  .بلوار دانش آموز
تلفن 026-32771040:
026-32771000-6
www.ghaemkarajhospital.com

تهیه و تنظیم  :واحد ارتقاء سالمت
تاریخ تهیه  :خرداد ماه 1400

موارد مصرف دارو :
این دارو توسط پزشک متخصص تجویز میشود.
اریتروپویتین برای کم خونی ناشی از فقدان
اریتروپویتین در نارسایی مزمن کلیه بکار می
رود.
شکل ظاهری دارو به صورت سرنگ های حاوی
دارو و آماده تزریق می باشد.

این دارو در دمای اتاق (25درجه سانتی گراد)
حداکثر تا  7روز قابل نگهداری میباشد.
بهتر است دارو دربسته بندی اولیه نگهداری
شود و از نور محافظت گردد.
در صورت آسیب پکیج اولیه و مشاهده هر گونه
تغییر رنگ یا ذرات معلق از مصرف دارو
خودداری نمایید.
آماده سازی دارو جهت تزریق :

 -1پیش از برداشتن دارو از یخچال دست های
خود را با آب و صابون بشویید.
 -2صبر کنید تا مدتی دارو با دمای اتاق یکسان
شود  .در این مدت دارو باید از هر نوع منبع نور
یا گرما دور باشد.

شرایط نگهداری دارو :
این دارو حتما در یخچال در دمای  2تا  8درجه
سانتی گراد نگهداری می شود.

 -3دارو نباید بیش از یک ساعت در دمای اتاق
نگه داشته شود.

 -4از گرم کردن سریع دارو کمتر از 15تا 30
دقیقه خودداری نمایید.
 -5از گرم کردن دارو با استفاده از مالش شدید در
میان کف دست خودداری نمایید.

نحوه تزریق دارو:
داروی اپرکس به صورت زیر جلدی تزریق میشود.

