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MANAGEMENT OF HYDROCORTISONE REPLACEMENT (DARI) 

ھیدروکرتیزون جایگزین  مصرف ۀنحو  
جایگزین بمقدار مورد ای ودکھ  اگرالزمھ حیات است.  ھیدروکرتیزون ھیدروکرتیزون نیازمند است. و بنابراین بدن برای عادی نگھداشتن فشار و قند خون  بھ

ھیچگونھ عوارض جانبی نخواھد داشت. ،نیاز بدن مصرف شود  

NORMAL DAILY REPLACEMENT 
جایگزین روزانھ ایود مولمعمقدار  

____________________________________   :مصرف شود زیر ترتیببھ  است و باید تجویز شده شما  طقلبرای   

___________________: شب   صبح:____________________ بعد از ظھر:___________________

ای جایگزین فراموش شود، باید وباید مصرف شود. اگر مصرف تمام نوبتھای یک روز د ا فراموش شود، بمجرد متوجھ شدنواگر یکی از نوبت ھای مصرف د
ادامھ دھد.معمولی  تجویز شدهمقدار طبقمصرف دونوبت را استفاده و بقیھ را بھ میزان تر دھرچھ زو  

STRESS DOSE (ILLNESS DOSE) 
)مریضی ھا عموق مقداردوا(  اوتجویز مضاعف د  

ری ھیدروکرتیزون احتیاج دارد، مثل موارد زیر:بیشتت فشارھای فیزیکی است بمقدارشما در مواقعیکھ تح بدن  

سانتیگراد                                                             جۀدر ٥/۳۸فارنھایت یا  جۀدر ۱۰۱تب باالتر از
                                    مریضی ھائی مثل حالت تھوع، عفونتھای گلو و گوش                         

 سوانحی کھ موجب آسیبھای متوسطی شود کھ احتیاج بھ بخیھ داشتھ باشد ویا شکستگی استخوان

•  

•  

•  

:افزایش پیدا کندبمجردیکھ نوع مریضی یا جراحت شناختھ شد، مقدار مصرف عادی دوا باید بھ مقدار زیر   
________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

  و برنامھ ریزی کنید.  صحبتخود کتر اا با دودعادی مصرف طول بکشد، برای برگشت بھ  یش ازیک ھفتھب ،تجویز شده ی کھقویتر یاود مصرفاگر
، احتیاطھای بیشتری باید اعمال شود:وقتی یک نوزادی مریض می شوددستورالعمل خاص برای نوزادان:   

                                                                     کترتان عمل کنید.ادر طول شب مواظب تب کودک باشید و مطابق دستورالعمل د
دھید ببچھ ھا  یبھ او پدیالیت مخصوص بچھ ھا ھمراه با یک قاشق چایخوری شکر و یا  فورموال .حتما باید مایعات کافی دریافت کندنوزاد 

کتری نشان داده شود.انوزادی کھ وضعیت عادی ندارد باید بھ یک د  

•  

•  

•  

راحتھای شدید(شکستگی )، از ھوش رفتن ، بیھوشی ھای عمومی، یا حمالت  جو ویا اسھال ھمراه باشد غ ھائی کھ با استفرامریضی طراری و ضد ادر موار
  ی بکار می برند.تزریق را بصورت ھیدروکرتیزون ،شدید

 
.تجویز می شود  یا  cc درحجم) ___________ میلی لیتر ( یعنی  میلی گرم،  ____________ رم) گمیلی ۱۰۰ / میلی لیتر۲  ھیدروکرتیزون تزریقی (

ھنوزھم  طفلدارد و اگر نیاز  ین بیشتروبھ ھیدروکرتیز طفلساعت   ٦بعد از ساعت.  ٦حدود  –طوالنی نیست  شاین تزریق خیلی سریع عمل میکند ولی اثر 
 قادر بھ خوردن قرص نیست، تزریق باید تکرار شود.

____________________________________________________________________________دستورالعمل ھای اضافی:________  

           خود را بدون معطلی برای طفل بیشتر دارد.  طبی تماال احتیاج بھ مراقبتھایحن دارد، او اوھیدروکرتیزنیاز بھ تزریق است و  یضرمشما  طفلاگر  
ببرید. لیمح شفاخانھ یک بھ رتتشخیص و معالجھ بیش  

     ساعتھ خدمات  ۲۴تلفن  اآخرھفتھ ب رخصتی ھایکودکان بی سی تماس بگیرید. عصر ھا و  شفاخانھبا بخش غدد داخلی و دیابت  درصورت نیاز 
بت کنید.حدرخواست ص اطفال داخلی متخصص غددنوکریوال کتر ابا دتماس بگیرید و   )۶۰۴( ۸۷۵ -۲۱٦۱ری اضطرا  

 
ی، فورا تزریق طبیا سایر بحرانھای شدید درموارد از ھوش رفتن   

زنگ بزنید.  ۹۱۱فوریتھای  تلفن ن را انجام دھید و بھوھیدروکرتیز  
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