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 دوز داروها/توضیحات

 

داخل  یا و IVوریدی :اپی نفرین

 :IOاستخوانی
  کیلوگرم میلی گرم به ازای هر0.01  دوز با
 محلول با کیلوگرم از سی سی به ازای هر  0.1)

 سی سی( میلی گرم در 0.1غلظت 
 دقیقه 5-3 هر تکرار

داخل  یا وریدی و مسیر صورت عدم وجود در
صورت قرارگیری لوله تراشه، به  در واستخوانی 

میلی گرم به  0.1 ، دوز صورت داخل لوله تراشه با
کیلوگرم  سی سی به ازای هر 0.1ازای هرکیلوگرم )

 میلی گرم در سی سی(1غلظت  محلول با از

 :IOداخل استخوانی یا و IVآتروپین وریدی

 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم  0.02دوزبا

 دیگر برای یک بار قابل تکرار
 میلی گرم0.1 حداقل دوز 

به   )تک دوز( Single Dose  یک دوز در حداکثر
 میلی گرم 0.5 مقدار

 علل احتمالی
-Hypothermia 

-Hypoxia 

-Medications 

 ABCs*بررسی و پشتیبانی

 داشتن تجویز اکسیژن نظر *در

 *تحت نظرگرفتن بیمار

 لید12  قلب *نوار

 *تشخیص و درمان علل زمینه ای

 در دقیقه باشد  ،    60* ادامه احیاء درصورتیکه نبض کمتر از

 IOداخل استخوانی /IV*برقراری راه وریدی

 اپی نفرین*

عصب واگ و یا بلوک  زمان غالب شدن پاراسمپاتیک یا در *آتروپین

 بطنی درجه یک–دهلیزی 
* استفاده از ضربان ساز )پیس میکر( نوع خارجی )پوستی ( و یا 

 داخلی قراردادن پیس میکر

 درمان عوامل زمینه ساز *شناسایی و

 برادیکاردی

 ؟مقاوم

 ارزیابی مراقبت و
 بودن راه هوایی * حفظ و پشتیبانی از باز

 مثبت اکسیژن و تهویه با فشار صورت نیاز * در

* مونیتورینگ قلبی به منظور تشخیص ریتم قلبی ، پایش 

 نبض، فشارخون و اکسی متری

 دقیقه  2چک نبض  هر

 دارد؟ وجود نبض آیا

 در دقیقه باشد     60درصورتیکه نبض  کمتر از

احیاء را همراه با اکسیژناسیون و تهویه شروع کنید 

. 

 قلبی اطفال مراجعه کنید. یستبه الگوریتم ا

 بیمار با برادیکاردی

 ؟ریوی  –قلبی  تاختالال
 ناگهانی وضعیت ذهنی * تغیر

 *عالیم شوک

 *افت فشارخون
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 برادیکاردی-1

 
 1:111اپی نفرین --2

 یک میلی گرم/یک میلی لیتر
میلی گرم به ازای هر  0.01دوز  *با

  کیلوگرم

 
 آتروپین -3

 میلی گرم /یک میلی لیتر5/1

میلی گرم به ازای  0.02با دوز *

 هرکیلوگرم

 
 

 دستگاه پالس اکسی متری-4

 
 (TCPپیس میکرغیرتهاجمی پوستی)-5

 
 

 
 پیس میکر موقت داخلی-6

 Aلکترود یک قطبی: ا 

B لکترود دو قطبی: ا 

 


