
  %01آمینوون اینفنت 
 محلول برای تزریق

 

 ترکیبات

 میلی لیتر حاوی: 0111هر 

 گرم 00.11                            لوسین -ال 

 گرم 0.11                          ایزولوسین -ال 

 گرم 00.11                    الیزین استات -ال 

 گرم 0..0                            الیزین-= ال 

 گرم 0.00                            متیونین -ال 

 گرم ...0                       فنیل آالنین -ال 

 گرم 1...                            ترئونین -ال 

 گرم 0.10                         تریپتوفان -ال 

 گرم 0.11                              والین -ال 

 گرم 1...                                ژینینآر 

 گرم 4...                      هیستیدین -ال  

  گرم .0..                               گالیسین 

 گرم 1..1                             تورین -ال 

 گرم .4..                              سرین -ال 

 گرم 0.01                              آالنین -ال 

 گرم 0..0                             پرولین -ال 

 گرم 0.4..           تیروزین -ال -استیل -ان 

 گرم 01..                          تیروزین -ال =

 گرم 1..1          سیستئین -ال -استیل -ان 

 گرم 0..1                         سیستئین-= ال

 گرم  0.40                       مالیک اسید -ال 

 

 گرم بر لیتر 011              آمینو اسید توتال:

 گرم بر لیتر 0..0      محتوای نیتروژن توتال:

pH:                                    4.1 - ... 

   اسموالریته تئوریکال :

 میلی اسمول بر لیتر .00                                    

 آب قابل تزریقی سایر اجزا: 

 

 کمپانی داروسازی

 فرزنیوس کابی آلمان

 سازنده

 فرزنیوس کابی اتریش

 موارد مصرف ) اندیکاسیون ها(

برای  تغذیه وریدی جزئی   %01محلول آمینواسید  

لد شدددده  و       تازه متو نارس و  در اطفال ) نوزادان 

 استفاده می شود. خردساالن

به همراه مقادیر مناسب الکترولیت ها، کربوهیدرات 

های یربی بانوان        ها و امولسدددیون  تامین  ها، وی

به من ور  منبع انرژی ،  این محلول ممکن اسدددت 

 .مورد مصرف قرار گیرد نیز تغذیه تام وریدی

 موارد منع مصرف

وجود اختالالت در متابولیسدددم آمینواسدددیدها،      -

 پوکالمییپرهیدراتاسیون، هیااسیدوز، ه

ختالل عملکرد کلیوی و کبدی  ا مبتال به بیماران   -

 نیازمند تن یم دوز اختصاصی برای فرد می باشند

یژه وتوجه  نیازمند   هیپوناترمی   مبتال به بیماران   -

 می باشند.

 توجه:

به هنگام تجویز آمینواسدددیدها بانوان ب ادددی از      

تغذیه وریدی اطفال نارس، کودکان و خردسددداالن 

بایسدددت ب ور من م مورد     پارامتر   های زیر می 

 ارزیابی واقع شوند:

یونوگرام سددرم  نیتروژن  ، –باز اوره  -توازن اسددید

که         گامی  بدی،سددد ور یربی ) هن های ک ،آنزیم 

شوند  ، توازن       صرف واقع  سیون یربی مورد م امول

 آمینو اسید سرمی آب و در صورت لزوم س ور 

 مقدار و نحوه تجویز

پیوسددته داخل وریدی از طریق به من ور انفوزیون 

 سیاهرگ های اصلی

 

 

 حداکثر سرعت انفوزیون



سید به ازای هر کیلوگرم   0/1حداکثر تا  گرم آمینوا

میلی لیتر به ازای هر  0وزن بدن در سدداعت و نیز 

 کیلوگرم وزن بدن در هر ساعت

 حداکثر دوز روزانه

 کمتر از یکسال -

سید به ازای هر   0/.-0/. کیلوگرم وزن گرم آمینوا

 بدن

 سال 0-. -

 گرم آمینواسید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 0/.

 سال 01-4 -

 گرم آمینواسید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 0

 سال 00-.0 -

 گرم آمینواسید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 0

یدی               یه ور غذ به ت مار  که بی گامی  تا هن محلول 

 .گرددمی احتیاج داشته باشد تجویز 

 ه:توج

به عدم توازن  انفوزیون با سددرعت باال ممکن اسددت

با مناددددا کلیوی       ها  ید . شدددود منجرآمینواسددد

ها می بایسدددت متناسدددب با نیاز بیمار        الکترولیت 

 .تجویز گردد

 تداخالت دارویی

به دلیل افزایش ریسدددک آلودگی میکروبی و بروز    

 ناسددازگاری های دارویی ، محلول های آمینواسددید

 نباید با دیگر اقالم دارویی م لوط گردد.

 توجه:

افزودن داروها ممکن اسددت روی خواف فیزیکی و 

شیمیایی محلول تاثیرگذار باشد . بنابراین منجر به    

 افزایش شانس وقوع واکنش های سمی گردد

در صورتی که بنا به شرایط خاف مجبور به افزودن 

نت     به آمینوون اینف ید  %01دارو  حصدددول ، بود

سازگاری    ا ستریلیتی ، اختالط کامل و  طمینان از ا

 دارویی ضروری می باشد.

صر       سیون های یربی، عنا صوف افزودن امول در خ

و به    %01کمیاب و ویتامین ها به آمینوون اینفنت      

من ور تهیه م لوط های مورد اسدددتفاده در تغذیه  

تام وریدی، حصدددول اطمینان از موارد فول الزامی    

 .باشد می

 نگهداریشرایط 

درجه سدددانتی گراد   .0دور از نور و در دمای زیر  

 .نگهداری شود

 موارد احتیاط

از مصدددرف آمینوون اینفنت پس از تارین انق دددا  

 .خودداری فرمایید

از محلول های شدددفاف و فروف فاقد هر گونه  تنها

 .آسیب استفاده نمایید

 .دارو را از دسترس کودکان دور نگه دارید

 اشکال موجود

میلی لیتری و به   0.1و  011بصددورت ب ری های 

 .عدد در هر کارتن در دسترس می باشد 01تاداد 

 

 

 

 

 

 

 


