
 

 «  در اطفالپروتکل تجویز نالوکسان» 

 0.4ایي داسٍ تصَست  آهپَل .  هی تاضذOpioid Intoxication (Known or Suspected)اص هْوتشیي هَاسد واستشد ًالَوساى دس 
𝑚𝑔

𝑚𝐿  دس دستشس 

.  هیثاضذ

 صهاى الصم جْت ضشٍع اثش IV ّن لاتلیت استفادُ داسد وِ دس سٍش ّای غیش اص ET ٍ یا .SubQ  ,  I.O.  ,  I.M هی تاضذ، ٍلی اص طشیك .I.Vساُ تضسیك اسجح تصَست 

.   داسدCNS دس muًالَوساى آًتاگًَیست هخذس تَدُ ٍ تیطتشیي توایل سا تِ سسپتَسّای . داسٍ طَالًی است

: ػالین والسیه آى ضاهل.  هؼوَالاًٌ تش اساس یافتِ ّای تالیٌی استopioid intoxicationتطخیص 
*Depressed mental status    *Decreased bowel sound  *Hypoventilation            *Miotic pupil(مردمک نرمال یا دیالته رد کننده نمی باشد)  

خطش ادم پَلوًَش، آسیتوـی، ّیپَتاًسیَى ٍ ).  ػَاسض جاًثی ًالَوساى ضایغ ًثَدُ ٍ هَاسد گضاسش ضذُ ّن تیطتش دس دٍ سیستن واسدیٍَاسىَالس ٍ تٌفسی تَدُ است

.  لزا دس تیواساى تا هطىالت واسدیٍَاسىَالس، ضَوسپیته ٍ ّیپَتاًسیَى تایذ تا احتیاط هصشف ضَد  (ّیپشتاًسیَى

)دٍص پیطٌْادی داسٍ دس ًَصاداى  وِ . هی تاضذmg/kg/dose  0.01 – 0.1 دس هحذٍدُ  (up to date 20تش اساس ) ٍ ضیشخَاساى ٍ وَدواى  ( neofaxتش اساس  

 دلیمِ لاتلیت تىشاس داسد تا پاسخ 2-3ًالَوساى ّش .   استفادُ ضَدmg/kg 0.1  ٍ دس صَست ػذم پاسخ دس دٍصّای تؼذی اص mg/kg 0.01تَصیِ هی ضَد اتتذا تا دٍص 

.   تذٍى ایٌىِ تیواس دچاس دسد یا ًاساحتی ضَدalertnessًٍتیالسیَى هٌاسة یا : هثل . هَسدًظش هطاّذُ ضَد

:  هخذس دس اطفال اص سٍش صیش ًیض هی تَاى استفادُ وشدOverdoseدس هَاسد هطىَن تِ 

  mg/kg 0.1( kg20یا ووتش اص ) سال 5ًَصاداى ٍ تچِ ّای ووتش اص -

  mg 2( kg 20یا تیطتش اص  ) سال 5تچِ ّای تضسگتش اص -

.  دلیمِ لاتل تىشاس هی تاضذ3 تا 2  هی تاضذ وِ ّش 2mg – 0.4دٍص پیطٌْادی دس تضسگساالى   

. تؼٌَاى ضشٍع ػولیات احیاء دس اتاق صایواى جْت ًَصاد تا دپشضي تٌفسی ًثایذ استفادُ ضَد: 1ًىتِ 

.   استفادُ ضَد(mg/kg 0.01 )دس هَاسدی وِ تیواس تؼذ اص ػول جشاحی دچاس دپشضي ًاضی اص هخذس هی تاضذ تْتش است اص دٍص پاییي داسٍ : 2ًىتِ 

.   هی تاضذIV تشاتش دٍص 2-3 ًاهؼلَم است ٍلی پیطٌْاد هتخصصیي ET دٍص هٌاسة تا سٍش :3نکته 

 دلیمِ لاتلیت تىشاس 5 وِ ّش (mg/per  nostril 1) هی تـاضذ mg 2 ّن لـاتلیت تجَیــض داسد وِ دٍص آى Intranasal ًالـَوساى  دس تضسگسـاالى اص طشیـك  :4نکته 

.  داسد

.  داسٍ، پاسخی دیذُ ًطذ تایذ تِ فىش سایش تطخیص افتشالی ّا تاضینmg 10 سال اگش ػلیشغن تضسیك 5 دس تضسگساالى ٍ تچِ ّای تاالی :5نکته 

.  ضَدmix ایي داسٍ تا هحلَل للیایی ًثایذ :6نکته 

 Continous IV infusion هی ضَد، الصم است وِ اص Recurrent Respiratory or CNS depressionدس هَاسدیىِ ػلی سغن پاسخ تِ دسهاى، تیواس دچاس 

 ) سٍش صیش هی تَاى استفادُ وشد3اص یىی اص ): جْت تیواس استفادُ وشد

.  هی تاضذ-  𝜇𝑔𝑟 /kg/hr. 160    2.5دٍص اًفَصیَى ًالَوساى -1

.     هی تاضذmg/hr. 0.4، جْت سَْلت واس، دٍص اًفَصیَى پیطٌْادی جْت ضشٍع دس حیطِ اطفال  (     2.5   160 ) ٍسیغ روش ضذُ  Rangeتا تَجِ تِ -2

ّوچٌیي هی تَاى -3
2

3
 هیضاى داسٍی هَسد ًیاص تشای ایجاد پاسخ هٌاسة دس طی یىساػت سا حساب وشدُ ٍ هیضاى هحاسثِ ضذُ فَق سا دس ّش ساػت تصَست اًفَصیَى تِ 

.  هی وٌینtitrateهیضاى داسٍ سا ( alertnessًٍتیالسیَى هٌاسة ٍ )تیواس هیذّین ٍ دس اداهِ ّن تا تَجِ تِ پاسخ تالیٌی تیواس 

.   جلَگیشی ضَدrelapse سٍص اًجام هی ضَد تا اص ایجاد 2-5 ٍ تستِ تِ ًَع هسوَهیت داسٍیی دس طی gradualواّص هیضاى داسٍ ّن تصَست 

 دلیمِ پس اص ضشٍع اًفَصیَى ًالَوساى جْت جلَگیشی اص تشگطت ػالئن ٍ افت سطح خًَی داسٍ یه دٍص تَلَس ًالَوساى تِ تیواس تجَیض هی ضَد وِ هیضاى 15: 7نکته

آى 
1

2
.   هیضاى داسٍی هَسدًیاص تشای ایجاد پاسخ هٌاسة دس طی یىساػت اٍل هی تاضذ

:  دٍ سٍش صیش دس وتة هشجغ روش ضذُ استIV infusion جْت تْیِ :8نکته  وٌین، dilute 5% سی سی ًشهال سالیي یا دوستشٍص 500 ًالَوساى سا دس mg2اگش - 1

= 1𝑐𝑐/𝑘𝑔/ℎ𝑟                 سی سی سشم        500 آهپَل ًالَوساى دس 5تؼثاست دیگش .  هیثاضذ𝜇𝑔𝑟 /mL 4غلظت هحلَل تذست آهذُ  4𝜇𝑔𝑟/𝑘𝑔/ℎ𝑟.  

2-0.3  mg / kg 30اى سا دس ـ اص ًالَوس
 cc5%سٍص ـى یا دوستـال سالیـ ًشم dilute1م                                         ـ هی وٌی𝑐𝑐 / ℎ𝑟 = 10𝜇𝑔𝑟/𝑘𝑔/ℎ𝑟. 
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Naloxone : 0.01 mg/kg/dose  Repeat every 2-3 min,if necessary 

No response Recurrent Respiratory or CNS 

Depression 

Adequate response  
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alertness 

 

Close  

Observation 

 

Naloxone :0.1 mg/kg/dose 

(Max:2mg) 

Repeat every 2-3 min 

If necessary  

 

 

Naloxone : continous IV          

infusion : (2.5 -160 𝜇𝑔𝑟 /kg/hr) 

Start with : 0.4 mg/hr      

Or : 2/3 of the initial       

      effective naloxone bolus  

 on an hourly basis 
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Respiratory 

Or CNS 

Depression 

No response 

Consider other DDX. 

not  responsive to naloxone 

 

 دوتش حمیمی

 91  آتاى 

 «پروتکل  تجویزنالوکسان در اطفال » 

 : IV infusion تْیِ سٍش ّای 

 سشم  500𝑐𝑐 آهپَل ًالَوساى دس پٌج -1

 1𝑐𝑐/𝑘𝑔/ℎ𝑟 = 4𝜇𝑔𝑟/𝑘𝑔/ℎ𝑟. 
 

2-0.3 mg / kg  30 ًالَوساى دس
cc

  سشم  

  1𝑐𝑐/ℎ𝑟 = 10𝜇𝑔𝑟/𝑘𝑔/ℎ𝑟. 
 

 

 : منابع

1-Up to date 20 

2-Drug dose 

3-Neofax 



 

 


