
 چک لیست تمرین نحوه کشیدن دارو از آمپول                                                                

 نام و نام خانوادگي

 کشیدن دارو از آمپول

         

          را با کارت و کاردکس  چک می کند؟ پزشک دستور دارویی

          ل دارودرمانی توجه دارد؟وبه  اص

          مقدار مورد نیاز دارو را محاسبه می کند؟

وسایل را آماده می کند :  کارت دارویی ـ سرنگ و نیدل مناسب ـ 

آمپول دارویی ـ پنبه و پنبه الکلی ـ برچسب دارویی ـ سینی و ظرف 

 وسایل نوک تیز.

         

          و دستکش یکبارمصرف می پوشد؟ دست ها را می شوید

را برداشته و در قسمت باالی آن چند ضربه با ناخن می زند و آمپول 

تا مایع  یا  آمپول را به حالت عمود گرفته و مچ دست را می چرخاند

 کامالً در انتهای آمپول جمع گردد؟

         

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

 می شکند؟و خط شکستن می پیچد و آن را به طرف خارج فشار داده 

         

 در ظرف مخصوص وسایل نوک تیز را قسمت شکسته ) گردن آمپول( 

 می اندازد؟

         

محلول کرده و  آمپول را روی یک سطح صاف قرار داده ، نیدل را داخل

مقدار مورد نظر را می کشد؟ ) و یا  ،بدون برخورد سوزن با اطراف

 آمپول را کج کرده و یا وارونه کرده و مقدار مورد نظر را می کشد؟(

         

سوزن را بیرون آورده ، آن را صاف نگه داشته و هوای داخل آن را 

و مطمئن می شود  اما از خروج محلول جلوگیری می کند خارج می کند

 مقدار کشیده شده صحیح و دقیق است؟

         

و روی یک برچسب نام  پوشش استریل سوزن را بر روی آن گذاشته 

داده و سپس جلد سرنگ قرار  بر رویدارو و تاریخ را قید و آن را 

در صورتی که دارو باعث التهاب می شود ، نیدل  ،داخل جلد می گذارد؟

را روی کارت دارویی شده  آن را عوض می کند و داروی کشیده 

 گذارد ؟ یبا پنبه الکل داخل سینی ممربوطه قرار داده و همراه 

         

بقیه  آمپول را در ظرف مخصوص وسایل نوک تیز می اندازد و وسایل 

 را جمع آوری می کند؟  

         

          دست ها را می شوید؟ دستکش را بیرون آورده و 

 روش اجراي پروسيجر به طور كلي چگونه است؟

 ) خوب ـ متوسط ـ بد(
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