
 تؼادل هایؼات و الکترولیت ها 

FLUID, ELECTROLYTE, & 

ACID-BASE BALANCE 



 حجن % 60تشکیل دهنذه : هایؼات بذى

آة ثعضگتطیي تطًیت ثِ تٌْبیی اؾت. 

 ثب اكعایف ؾي هوساض آى ًن هی قَز ثطَضی ًِ زض ؾبلوٌساى ثیي
 هی ثبقس% 50تب  45

تلبٍت ّبی ثط اؾبؼ ؾي، خٌؽ ٍ هیعاى چطثی ٍخَز زاضز 

80 %ٍظى ًَظازاى ضا آة تكٌیل هی زّس 



 بخش های ػوذه هایؼات بذى

هبیؼبت ذبضج ؾلَل (ECF) 
 ذبضج ؾلَل

 (5)هبیغ زاذل ػطٍم% 

 (15)هبیغ هیبى ثبكتی% 

هبیؼبت ذبل 
هبیغ هـعی ًربػی 

هبیغ پطیٌبضز 

 

هبیؼبت زاذل ؾلَل(ICF) 
  اًثط هبیؼبت ثسى زض ایي هؿوت

 اؾت

 ًٍظى ثسى%  40توطیجب 

زض ؾبلوٌساى ًبّف هی یبثس 

70 %ًل آة ثسى 



 توزیغ هایؼات در بذى



 اػوال ػوذه واصلی هایؼات دربذى

1﴾اًتوبل هَاز ؿصایی ثِ ؾلَلْب ٍزكغ هحهَالت ظائس اظ آًْب 

  2﴾ ِحلظ هحیط ثبثت اظ ًظط كیعیٌی ٍقیویبیی زضزاذل ثسى ث
  ٍاؾطِ الٌتطٍلیتْب

3)ًوي ثِ هتبثَلیؿن ؾلَلی 

4)حاللی ثطای الٌتطٍلیت ّب 

5)حلظ زضخِ حطاضت ثسى 

6)ثِ ػٌَاى ًطم ًٌٌسُ ثبكت 



 ػواهل هوثر در تغییرات حجن

ؾي 

تَزُ ثسًی 

خٌؽ 

 



 الکترولیت ها 

 هَازی ًِ ٌّگبم حل قسى زض یي هحلَل ثِ یَى ّب تلٌیي هی
 قًَس ٍ هی تَاًٌس خطیبى الٌتطیؿتِ ضا حول ثٌٌٌس

الٌتطٍلیت ثب ثبض الٌتطیٌی هثجت:: ًبتیَى 

الٌتطٍلیت ثب ثبض الٌتطیٌی هٌلی:: آًیَى 

 ثِ قٌل ػوَهی ثب ٍاحس هیلی اًی ٍاالى زض لیتط(mEq/L  )
 اًساظُ گیطی هیكًَس



توزیغ الکترولیت ها 
در هایؼات خارج  

 سلولی و داخل سلولی



 انتقال هایغ و الکتولیت ها

-ثطای حیبت ضطٍضی (:تؼبزل هبیغ ٍ ثجبت زاذلی)حلظ ّوَؾتبظ
 اؾت

ضاُ ّبی اًتوبل هَاز ثِ زضٍى ؾلَل ٍ ثط ػٌؽ 

اؾوع osmosis 

اًتكبضdiffusion 

اًتوبل كؼبلactive transport 

(پبالیف)كیلتطاؾیَىfiltration 



 اسوس

حطًت حالل یب آة اظ یي ططف ؿكبء ثِ ططف زیگط آى 

 ایي اهط ثبػث ثِ تؼبزل ضؾیسى ؿلظت یَى ّب زض ططكیي ؿكبء هی
 .قَز

 زض اؾوع حالل ثِ ططكی اظ ؿكبء حطًت هی ًٌس ًِ هبزُ حل
 قًَسُ ثب ؿلظت ثیكتط ٍخَز زاضز ٍ ًوی تَاًس اظ ؿكبء ػجَض ًٌس



 اسوس



 اسوس



 فشار اسوسی

 ككبضی اؾت ًِ حالل ضا اظ ؿكبء ثِ ططف هبزُ ثب ؿلظت ثیكتط
 هی ضاًس

 ایي ككبض ثطَض ًؿجی ثب ؿلظت هبزُ حل قسُ زض ططف ؿلیظ تط
 هكرم هی قَز

 



 فشار اسوسی کلوئیذ یا فشار اُنکوتیک

كطم ذبنی اظ ككبض اؾوعی اؾت 

 ایي ًَع ككبض اؾوعی تَؾط هَلٌَل ّبی ثب ٍظى هَلٌَلی ثبال
 ایدبز هی قَز

اؾوَالضیتی هحلَل:ؿلظت شضات زض هحلَل 



 ایسوتونیک

 ثِ ایي هؼٌی اؾت ًِ هحلَل ّبی زٍ ططف ؿكبء ثِ حبلت تؼبزل
 هیلی اؾوَل ثط لیتط 295تب  275:اؾوَالضیتِ.ضؾیسُ اًس

 ِّط هحلَلی ًِ ثِ ثسى ٍاضز هی قَز ٍ اؾوَاللیتِ آى هكبث
یب هحلَل  % 9/0پالؾوبی ذَى اؾت هبًٌس هحلَل ًلطیس ؾسین 

 %5زًؿتطٍظ 

هبیغ ایعٍتًَیي زض زضٍى ػطٍم ثسى حطًت ذبنی خطیبى زاضز 

 



 هحلول های هیپرتونیک و هیپوتونیک

اؾوَالضیتِ ًوتط اظ  )ّیپَتًَیي
 295ثیكتط اظ (پالؾوب

هحلَل ثب ككبض اؾوعی پبییي 

  ًوي ًوتط یب آة ثیكتط ًؿجت ثِ هحلَل
 ایعٍتَى

گلجَل ّبی هطهع  . اگط ثِ ذَى اًلَظیَى قَز
آة خصة ًطزُ ٍ ثطظگتط هی قًَس ٍ هوٌي  

 اؾت ثتطًٌس

  حالل ثِ زاذل ؾلَل ّب حطًت هی ًٌس  ثبػث
 ثطظٍ قسى آًْب هی قَز

(275ًوتط اظ )ّیپطتًَیي 
هحلَل ثب ككبض اؾوعی ثبال 

 یي ًوًَِ اؾت% 3ؾسین ًلطایس 

گلجَل . اگط ثِ ذَى اًلَظیَى قَز
ّبی هطهع آة اظ زؾت زازُ ٍ 

 چطًٍیسُ هی قًَس

آة اظ ؾلَل ّب ذبضج هی قَز 



 انتشار

زض ًتیدِ حطًت هساٍم هلٌَلْب ضخ هیسّس. 

 شضات اظخبیی ًِ ؿلظت ثیكتطی زاضًس ثِ خبیی ًِ ؿلظت ًوتطی
 .زاضًس حطًت هی ًٌٌس تب تؼبزل ثطهطاض قَز

 زضثسى اًؿبى هؼوَال اًتكبض اظ ططین یي ؿكبء ثب ًلَشپصیطی
ایي ؿكبء ثِ ثؼضی اظ هَاز ًِ .اًتربثی یب ًیوِ تطٍا نَضت هیگیطز 

 .ّوِ هَاز،آظازاًِ اخبظُ ػجَضهیسّس

 تجبزل اًؿیػى ٍزی اًؿیسًطثي زض ضیِ ّبٍزضثبكتْب، ّوچٌیي
اظ ططین پسیسُ اًتكبض نَضت ..الٌتطٍلیتْبیی ًظیط ؾسین ًلطایس، ٍ

 هیگیطز

 



 انتقال فؼال

 ِػجبضت اظ حطًت شضات حل قسُ اظ ًبحیِ ای ثبؿلظت ًوتط ثِ ؾوت ًبحی
 .ای ثبؿلظت ثیكتط،ثب اؾتلبزُ اظیي هَلٌَل حبهل اؾت

  زض ایي هٌبًیؿن هبزُ ای ثِ ًبم آزًَظیي تطی كؿلبت اظؾلَل آظاز هیكَز
ٍایي هبزُ اًطغی الظم ثطای ػجَض الٌتطٍلیتْب اظ ؿكبء ًیوِ تطاٍا ضا تبهیي 

 .هیٌٌس



 فیلتراسیوى

 كیلتطاؾیَى كطایٌسی اؾت ًِ اظ ططین آى آة ٍ هَازحل قسُ اظًبحیِ ای
 .ثب ككبضثبالثِ ؾوت ًبحیِ ای ثب ككبض پبییي ضاًسُ هیكَز

زضثسى ایي ككبض،ككبضّیسضٍؾتبتیي یب ككبضهبیؼبت اؾت. 

 ٍ ِكیلتطاؾیَى زضزیَاضُ ّبی هَیطگی قطیبًی، زضثبكتْبی اذتهبنی ًلی
        .زضتَلیس ازضاضاتلبم هی اكتس



 تعادل مایعات والکترولیتها 

 هوساض ًل هبیؼبت زضیبكتی ضٍظاًِ زضیي كطز ثبلؾ ٍتحت قطایط طجیؼی
 .هیلی لیتط اؾت2100-2900حسٍز

 هبیؼبت ثسى اظططین پَؾت تَؾط تؼطین، تَؾط ضیِ ّبزضطَل ثبظزم
ٍاظططین ًلیِ ّبثِ نَضت ازضاض،هوساض ًوی ًیع اظططین هسكَع زكغ 

 .هیگطزز

2100-2900هوساضًل هبیؼبت اظزؾت ضكتِ ثسى زضقطایط طجیؼی حسٍز 
 .هیلی لیتط اؾت ٍثِ هیعاى ظیبزی ثؿتگی ثِ  هوساض هبیؼبت زضیبكتی زاضز

            



Sources of Fluid Loss 

Skin (loss of 300 to 400ml.  

Lungs (300 to 400ml. per day with 

Gastrointestinal Tract (200ml. per day in 
feces). 

Kidneys (1,200 to 1,500ml. per day). 



 سیستم های فعال در حفظ هموستاز بذن
لیتش ادساس ٍ ّن چٌیي َّسهَى آًتی   1/5لیتش پالسوا ٍ تَلیذ  170فیلتشاسیَى ׃ولیِ ّا

تاػث افضایص تاصجزب آب دستَتَل ّای ولیِ ضذُ،حجن تشٍى دُ   ﴾ADH﴿دیَستیه
 .ادساسی ساواّص هیذّذ

آلذٍستشٍى وِ یىی اصَّسهًَْای تَلیذ ضذُ دسوَستىس آدسًال است وِ تاثیش ػوذُ ای ﴾2
 .دساحتثاس سذین ٍدفغ پتاسین داسد

 اًتمال هَاد ٍ آب دس سشاسش تذى:دستگاُ گَاسش    دستگاُ للة ٍ ػشٍق 

ِتٌظین اوسیژى ٍ دی اوسیذ وشتي:سی 

تٌظین تشٍى دُ:افضایص خَى تِ ولیِ ّا:افضایص خَى سساًی:تشضح تیشٍوسیي:تیشٍئیذ 

  سیستن ػصثی 

تٌظین ولسین هایغ خاسج سلَلی  :تشضح پاساتَسهَى:پاساتیشٍئیذ 

 



 باز-تعادل اسیذ

  اؾیسی یب ثبظی ثَزى یي هحلَل ثط اؾبؼ ؿلظت یَى ّیسضٍغى هكرم
 هی قَز

H2co3:h+ +hco3-   

 هیعاى اؾیسی یب ثبظی ثَزى هَاز ثبPH هكرم هی قَز 

PH 7/45-7/35:ًطهبل 
7/35-6/80:اؾیسی 

7/80-7/45:ثبظی 

ٍ7/80یب ثیكتط اظ  6/80ًوتط اظ :هط     
     



باز-اختالالت  تعادل مایعات، الکترولیتها واسید 



عوامل تعییه کننذه اختالالت  تعادل 
 باز-مایعات، الکترولیتها واسیذ

،ػسم ًلبیت زضیبكت هبیؼبت 

 ضٍزُ ای ًٍلیَی، -اذتالالت هؼسی 

ٍ تؼطین یبتجریط ثیف اظ حس 

 اظزؾت زازى حدن ظیبزی اظهبیؼبت     
        



 (ون آتی)دّیذساتاسیَىکمبود حجم مایع
 ػلت واّص حجن هایغ هصشف ًاوافی هایؼات ٍتیواسیْایی است وِ سثة اصدست سفتي

 هایغ هیطَد

 ׃ػالین ًٍطاًِ ّای واّص حجن هایؼات 

خطىی غطای هخاطی،   ﴾اٍلیي ػالهت﴿تطٌگی 
  ،ُصتاى خطه ٍتشن خَسد 

 تغییشسشیغ﴿واّص تَسگَسپَست، واّص ٍصى﴾، 

10افت فطاس سیستَلیه تِ هیضاىmmHg،یاتیطتش 
 ،ًثض ضؼیف ًٍخی ضىل، تٌفس سشیغ، دسجِ حشاست ووتشاصحذطثیؼی 

  ،گیجی، خَاب آلَدگی، تحشیه پزیشی 



 OVER HYDRATIONافسایش حجم مایع

 حالتی سا وِ دسآى آب اضافی دسفضای هیاى تافتی تجوغ یافتِ ٍهٌجشتِ تشٍصادم
 .هَضؼی یا ػوَهی ضَدافضایص حجن هایغ هی گَیٌذ

 :ػلت 

 اختالالت ولیَی للثی ػشلی التْاب 

 افضایص ًفَرپزیشی غطاّای سلَلی است  . 

 ׃ػالین آى ػثاستٌذاص

  ،ادم گَدُ گزاس دساًذاهْای فَلاًی ٍتحتاًی ٍ اطشاف پله 

 ،افضایص ٍصى، اتساع ٍسیذّای گشدًی ٍهحیطی 

 ًثض پشٍلَی، سشفِ تحشیىی ،اضىال دستٌفس،سال هشطَب سیَی 



عدم تعادل الکترولیت 
 



Sodium 

Hyponatremia : 135واّص سذین ووتشاصmmol.L 
 :ػالین

 ًظیشسشدسد،ضؼف خستگی،وشاهپ ػضالًی،تی اضتْایی،تَْع،استفشاؽ،وشاهپ
  ضىوی تشجاهاًذى اثشاًگطت تشسٍی استخَاى جٌاؽ،پشش ػضالًی،تطٌج،اغواء

Hypernatremia:  افضایص غلظت سذین سشم
 145mmol/Lتیطتشاص

 :ػالین

تطٌگی هفشط،خطىی ٍتشن غطاّای هخاطی،صتاى خطه ٍهتَسم، پَست تشافشٍختِ 
دسًَع ضذیذ تاػالئوی چَى ًاآساهی ٍتیمشاسی،تَّن، .ٍافضایص دسجِ حشاست 

 خَاب آلَدگی تطٌج،اغواءّوشاُ است



Potassium 

Hypokalemia  3/5ًوتطاظmmol/L) 
ضؼق ػضالت،ثی هطاضی،ًبّف ضكلٌؿْب ثی حؿی ًٍطاهپ : ػالین

ػضالًی،اكت ككبضذَى،ثی اقتْبیی،تَْع،اؾتلطام،ًلد قٌن،ًبّف 
 حطًبت زٍزی، پط ازضاضی

Hyperkalemia 5ثیف اظmmol/L   

ضؼق هجْن ػضالًی،آضیتویْبی هلجی،ثی حؿی نَضت،ظثبى زؾت :ػالین
ٍپب، كلح قل ًِ اظپبّبقطٍع قسُ ثِ ؾوت تٌِ ثبظٍٍنَضت پیف 

   هیطٍز،ًطاهپ قٌوی،تَْع،اؾتلطاؽ ّوطاُ اؾت



Calcium 
Hypocalcemia   ًِبّف ًلؿین ؾطم ٍضؾیسى آى ث

 2/15mmol/Lًوتطاظ
تتبًی،ثی حؿی ٍاحؿبؼ گعگع اًگكتبى ،اؾپبؾن زؾتْب ٍپبّب،تكسیس :ػالین

ضكلٌؿْب، ًطاهپ ػضالًی اؾٌلتی،اؾپبؾن ًٍطاهپ قٌوی،اؾپبؾن حٌدطُ 
 تكٌح،اضططاة،گیدی ٍاذتالل حبكظِ ّوطاُ اؾت

Hypercalcemia : ٍِضؼیتی ًِ زضآى ًلؿین ذبضج ؾلَلی اكعایف یبكت
 . 2/5mmol/Lٍؾطح ؾطهی آى ثِ ثیف اظ

ًبّف تَى ٍضؼق ػضالت،یجَؾت،ثی اقتْبیی، تَْع، اؾتلطاؽ، :ػالین
پطازضاضی،تكٌگی،ؾٌگْبی ًلیَی،زضزػوین اؾترَاًی،اكؿطزگی،ذَاة آلَزگی  

 اؾت



Magnesium 
Hypomagnesemia 
0/65واّص سطح سشهی هٌیضیَم تِ ووتش اصmmol/L  ساّیپَهٌیضیوی 
تحشیه پزیشی سیستن ػصثی ػضالًی،تطذیذ سفلىسْا،پشش صَست،ػالهت  :ػالین

ضَسته ٍ تشٍسَ،تی حسی دسدًان دست ٍپا،وشاهپ ػضالًی،تاوی آسیتوی  
 للثی،ػذم َّضیاسی،گیجی،اسْال ضذیذ،تطٌج

Hypermagnesemia.: ؿلظت ؾطهی هٌیعیَم ثِ ثیف
 ثطؾس1/25mmol/Lاظ

ًظیشافت فطاسخَى، گشهاٍتشافشٍختگی صَست،تؼشیك،خَاب آلَدگی،اصدست  :ػالین
دادى سفلىسْای ػویك تاًذًٍی،ضؼف ػضالًی ٍدس هَاسدضذیذتشتضؼیف سیستن  

 تٌفس،اغواءٍایست للثی ّوشاُ است

 



Acid-Base Balance 

Buffer systems. 

Respiratory Regulation of Acid-Base 
Balance. 

Renal Control of Hydrogen Ion 
Concentration. 

The body  has three main control systems that regulate acid-base 

balance to counter acidosis or alkalosis: 



Acid-Base Imbalances 

Respiratory Acidosis 

H2CO3 طثیؼی ٍ تؼذ افضایص:  

(هیلی اوی ٍاالى دس لیتش 24)  

PACO2: 0:فضایصا (40MMHG) 

PH:واّص 

 دس اثش ّیپًٍَتیلیطي

Metabolic Acidosis 

H2CO3 واّص:  

PACO2: یا افضایص طثیؼی  

PH:واّص  

 دس تیواسی ّای ولیَی ٍ دیاتت

Respiratory Alkalosis 

H2CO3 طثیؼی ٍ تؼذ واّص:  

PACO2:کاّص 

PH:افضایص 

 دس اثش ّیپشًٍتیلیطي

Metabolic Alkalosis 

H2CO3 افضایص:  

PACO2:طثیؼی یا افضایص 

PH:افضایص 

 دس اثش اسْال ٍ استشٍئیذ تشاپی

 



Assessment and Fluid Balance 

ثیوبضی ّبی هعهي،ؾَذتگی،ههطف زاضٍ:تبضیرچِ ثیوبضی 

قوبضـ ؾلَل ّبی ذًَی،گبظّبی ذَى :گعاضقبت آظهبیكگبّی
 قطیبًی،الٌتطٍلیت ّبی ؾطم،ٍظى هرهَل ازضاض

هؼبیٌِ كیعیٌی 

 ًٌتطل خصة ٍ زكغ هبیؼبت ،ٍظى ،ػالین حیبتی،تَضگَض
 ...پَؾتی،هیعاى ثعام،ازم ٍ

 



تشخیصهای پرستاری دررابطه بامشکالت تعادل مایعات 
 باز-الکترولیتها واسیذ

  ػسم تحول كؼبلیت زض ضاثطِ ثب ػسم تؼبزل ثیي
 اًؿیػى هَخَز ٍ ًیبظ ثِ اًؿیػى

  الگَی ؿیط هَثط تٌلؿی زض ضاثطِ ثب ًبّف یب
 اكعایف تَْیِ

  ًبّف ثطٍى زُ هلجی زض ضاثطِ ثب ًبّف حدن
 ذَى

اذتالل زض توبهیت پَؾتی زض ضاثطِ ثب ًن آثی 

اكعایف حدن هبیؼبت 
ًبّف حدن هبیؼبت 
 ٍ هَاضز ذطط زض ػسم تؼبزل حدن هبیغ

 الٌتطٍلیت

 

: 
باز به -اختالالت تعادل مایعات الکترولیتها واسید

 عنوان مشکل
باز به عنوان -اختالالت تعادل مایعات الکترولیتها واسید

 علت مشکل



 برآینذهای هورد انتظار و برناهه ریسی

تؼبزل ثیي خصة ٍ زكغ 
حلظ ٍظى هرهَل ازضاض زض حس طجیؼی 
ًكبًِ ّبی ثْجَزی تؼبزل یب ّوَؾتبظ 
 ًكبى زازى ػالین ّیسضاتبؾیَى 

 



تذابیرپرستاری دراختالالت مایعات  :اجرا
 باز-الکترولیتها واسیذ

 :سٍضْای استماءسالهتی
باز-ضٌاخت عَاهل هَثربر ًیازّای هایع الکترٍلیت ٍاسید 
آهَزش بِ بیواردررابطِ باالگَی زًدگی سالن دررسیدى بِ تعادل هایع ٍالکترٍلیت ٍاسید-

 بازدرحدایدُ ال

 سٍضْای حوایت اص سالهتی
بازهایع بربدى حفظ جایگسیٌی ٍ  -باتَجِ بِ تاثیرات ًابجای عدم تعادل الکترٍلیتْا اسید

 .بازدراٍلَیت اقداهات پرستاری است-اصالح هایع،الکترٍلیت،اسید
افرادیکِ اختالالت درجِ حرارت دارًد هستعد اختالالت الکترٍلیتی ٍهایع هیباضٌد. 
هیلی لیترهازاد  500ساعت بِ اًداز24ُدرجِ ًیازبِ هایع دربالغیي در3/38-4/39درتب

  .درجِ برسد،ًیازبِ هایع بِ یک لیترهیرسد4/39ٍقتی تب بِ.برًیازقبلی است



تذابیرپرستاری دراختالالت مایعات  :اجرا
 باز-الکترولیتها واسیذ

روشهای حفظ سالمتی 
 اظ آًدبیی ًِ هٌبثغ انلی هبیؼبت ٍالٌتطٍلیتْب ؿصاّب ٍهبیؼبت ههطكی

اؾت،تؼسیل زضضغین ؿصای ٍههطف هبیؼبت هیتَاًس زضضكغ اذتالالت ذلیق 
 ًوي ًٌٌسُ ثبقس

 زضنَضت ٍخَزاذتالل ذبل الٌتطٍلیتی،هٌولْبی آى ثِ نَضت اقٌبل زاضٍیی
 تدَیعهیكَز

  زضاذتالالت قسیسهبیؼبت ٍالٌتطٍلیتْب اظضٍقْبیی هثل اًلَظیَى
ٍضیسی،تطاًؿلَظیَى  ذَى،تـصیِ لَلِ گَاضقی ٍتـصیِ ًبهل ٍضیسی اؾتلبزُ  

  هیكَز



Fluid Balance & 
Implementation 

Monitoring daily weight. 

Measuring vital signs. 

Measuring intake and output. 

Providing oral hygiene. 

Initiating oral fluid therapy. 

Maintaining tube feeding. 

Monitoring intravenous therapy. 

 

Common interventions include: 



IV Therapy 

 زضهبى زاذل ٍضیسی ػجبضت اؾت اظ تعضین هبیؼبت،الٌتطٍلیت
 ثِ زاذل ٍضیس... ّب،زاضٍّب ٍ 

 

 



 IVطبقه بنذی هحلول های تسریقی 

ًطیؿتبلَئیس 

ًلَئیس 

لیپیس 

ذَى ٍ كطآٍضزُ ّبی ذًَی 



 کریستالوئیذ 

ٍ هبًٌس ًطهبل ؾبلیي، ضیٌگط الًتبت، زًؿتطٍظ... 

ثطای خبیگعیٌی هبیغ ٍ خجطاى ًوجَز ًبهحؿَؼ هبیغ 

 ًُطیؿتبلَئیس ّب كبهس هَلٌَل ّبی ثعضٍ ّوچَى پطٍتئیي ّب ثَز
 ٍ هی تَاًٌس اظ ضٍ ّب ذبضج قسُ ٍاضز ثبكت ّب ٍ ؾلَل قًَس



 کلوئیذ ها

هبًٌس زًؿتطاى ٍ آلجَهیي 

 حبٍی تطًیجبتی ّؿتٌس ًِ زض زاذل ضٍ ّب ثبهی هی هبًٌس ٍ ثبػث
اكعایف ككبض اًٌَتیي پالؾوب قسُ ٍ زض ًتیدِ هٌدط ثِ اًتوبل آة 

اظ كضبی ذبضج ػطٍهی ثِ زاذل ضٍ ّب قسُ ٍ زض ًْبیت حدن 
 .زاذل ػطٍهی ضا ظیبز هی ًٌٌس

 زض حبلت طجیؼی ایي ًبض تَؾط آلجَهیي، گلَثَلیي ّب ٍ كیجطیٌَغى
 .اًدبم هی گیطز



 هحلول های ایسوتونیک

 9/0هحلَل ؾسین ًلطیس% 

هحلَل ضیٌگط الًتبت 

هحلَل ضیٌگط 



 هحلول های هیپوتونیک

 زًؿتطٍظ% 5هحلَل 

 ؾسین ًلطایس% 45/0هحلَل 

 ؾسین ًلطایس% 33/0هحلَل 



 هحلول های هیپرتونیک

 ؾسین ًلطایس% 3هحلَل 

 ؾسین ًلطایس% 5هحلَل 

ذَى ًبهل 

آلجَهیي 

 تـصیِ ًبهل ػطٍهی(TPN) 
 ُ(10ثبالتط اظ )زًؿتطٍظ تـلیظ قس% 

تـصیِ ثب تیَة 



 انواع هحلو لهای تسریقی

 ًطهبل ؾبلیي:زضنس/. 9هحلَل ؾسین ًلطایس
اؾتلطاؽ،خبیگعیٌی هبیغ ذبضج ؾلَلی،ضهین ًطزى :هَاضز ههطف

 زاضٍّب

ًبضؾبیی هلجی،ًلیَی ّوطاُ ثب ازم،ّیپطًبتطهی: هٌغ ههطف 

 d/w 5%%:5ؾطم هٌسی 
تبهیي اًطغی،:هَاضز ههطفnpoایدبز زیَضظ،خطاحی ّب، 

اذتالالت آة ٍ الٌتطٍلیت،ّیپطگلیؿوی: هٌغ ههطف 



 انواع هحلو لهای تسریقی

 D/S:هحلَل هٌسی ًوٌی
تبهیي اًطغی،آة ٍ الٌتطٍلیت،ثیوبضاى : هَاضز ههطفNPO 
ازم،زیبثت ٍ: هٌغ ههطف.... 

 %5زًؿتطٍظ  2/3حدن هحلَل ًطهبل ؾبلیي ٍ 1/3:2/3،1/3ؾطم 
زیبثت،ًَزًبى،تبهیي آة ٍ الٌتطٍلیت ٍ:هَاضز ههطف.... 

 ًیع ّؿت K  ٍCaحبٍی  NACLػالٍُ ثط :هحلَل ضیٌگط
خبیگعیٌی الٌتطٍلیت،خطاحی،قَى ّیپٍَلویي،ّیپًَبلوی: هَاضز ههطف 

 ًبضؾبیی ًلیِ:هٌغ ههطف 



 هحاسبه تؼذاد قطرات سرم
 (ؾی ؾی 1; هططُ 15ثب كطو )

 (ثسٍى هیٌطٍؾت)ثب ؾت ؾطم(الق
 v(cc)/4t(h); تؼساز هططُ

 ثب هیٌطٍؾت(ة
 v/t; تؼساز هططُ

 (gtt)هططُ 15;ؾی ؾی1:ؾت ؾطم:ًٌتِ

 (gtt)هططُ 20;ؾی ؾی:1ؾت ذَى

   (gtt)هططُ 60;ؾی ؾی1:هیٌطٍؾت



 انواع هحلو لهای تسریقی

 ًطهبل ؾبلیي:زضنس/. 9هحلَل ؾسین ًلطایس
اؾتلطاؽ،خبیگعیٌی هبیغ ذبضج ؾلَلی،ضهین ًطزى :هَاضز ههطف

 زاضٍّب

ًبضؾبیی هلجی،ًلیَی ّوطاُ ثب ازم،ّیپطًبتطهی: هٌغ ههطف 

 d/w 5%%:5ؾطم هٌسی 
تبهیي اًطغی،:هَاضز ههطفnpoایدبز زیَضظ،خطاحی ّب، 

اذتالالت آة ٍ الٌتطٍلیت،ّیپطگلیؿوی: هٌغ ههطف 


