
محلول برای انفوزیون

نوع و میزان ترکیبات:

هر 1000 میلی لیتر حاوی 
ترکیبات فعال : 

ایزولوسین              2/5 گرم                 
لوسین                 3/70گرم

استات لیزین           4/655 گرم 
لیزین                   30 /3 گرم
متیونین                 2/15 گرم
فنیل آالنین            2/55 گرم
ترئونین                 2/20گرم

تریپتوفان              1/00 گرم
والین                    3/10 گرم

سایر ترکیبات :
اسید استیک گالسیال 

آب قابل تزریق 
آمینو اسید کل: 50 گرم در لیتر
نیتروژن کل : 8/1 گرم در لیتر 

انرژی کل: 840 کیلوژول در لیتر ) معادل 200 کیلو کالری در لیتر (
 5/5 – 6/3 :pH ارزش

اسیدیته تیتراسیون : 12 میلی مول سود )NaoH ( در لیتر 
اسموالریته تئوریک: 495 میلی اسمول در لیتر 

محلول برای انفوزیون وریدی 
شرکت سازنده :  فرزنیوس کابی اتریش

موارد مصرف:
تامین  آمینو اسید به عنوان بخشی از رژ یم تغذیه از راه ورید.

ــرژی  ــی مکمــل هــای تامیــن کننــده ان ــزان کاف ــا می ــا بصــورت ترکیبــی ب ــو اســید عموم محلولهــای آمین
ــز مــی شــوند. تجوی

موارد منع مصرف : 
نظیر تمام محلولهای آمینو اسید ، مصرف آمینوون %5 در شرایط زیر منع شده است :

اختــالل در متابولیســم آمینــو اســید  ،اســیدوز متابولیــک ، اختــالل کار کلیوی بــدون درمان هموفیلتراســیون 
ــا همــو دیالیــز ،  اختــالل شــدید کبــدی و افزایــش بیــش از حــد حجــم مایعــات، شــوک،  هیپوکســی ،  ی

نارســائی قلــب پیشــرونده 
تجویز آمینوون %5 در نوزادان منع مصرف دارد .

بــرای تغذیــه وریــدی اطفــال و نــوزادان . فــراورده هــای آمینــو اســید اطفــال بایســتی مصــرف شــوند چــرا که 
متناســب بــا نیازهــای مختلــف اطفــال فرموله شــده اســت .

ــوزادان و اطفــال و خردســاالن انجــام  مطالعــات کلینیکــی در خصــوص مصــرف محلــول آمینــوون %5 در ن
نشــده اســت.

هشدارهای خاص و احتیاط برای مصرف : 
الکترولیتهای سرم ، تعادل مایعات و عملکرد کلیه بایستی پایش گردد.

در صــورت بــروز هیپــو کالمــی و/یــا هیپوناترمــی مقادیــر مناســبی از پتاســیم و/ یــا ســدیم بایســتی بطــور 
همزمــان تزریــق گــردد.

محلولهــای آمینــو اســید احتمــال دارد کمبــود شــدید فــوالت ایجــاد نمایــد ، بنابــر ایــن بایســتی بصــورت 
روزانــه بیمــار اســید فولیــک مصــرف شــود.

در بیماران دچار نارسائی قلبی  ، هنگام انفوزیون حجمهای زیاد مایعات ، بایستی احتیاط شود. 
ــه اختصاصــی انجــام  ــا شــیرده  مطالع ــاردار ی ــای ب ــوون %5 در خانمه در خصــوص ســالمتی مصــرف آمین
نشــده اســت . بــا ایــن وجــود تجــارب بالینــی بــا محلولهــای مشــابه وریــدی خطــری بــرای خانمهــای بــاردار 

یــا شــیرده در بــر نداشــته اســت.
نســبت مزایــا بــه  مخاطــرات اســتفاده از آمینــوون %5 در طــی حاملگــی یــا شــیردهی بایســتی ســنجیده 

شــود.
 انفوزیــون از راه وریدهــای پریفــرال عمومــا مــی توانــد باعــث التهــاب دیــواره وریــد وترومبــو فلبیــت گــردد. 

بنــا بــر ایــن محــل انفوزیــون بایســتی روزانــه کنتــرل شــود.
در صــورت نیــاز بــه مصــرف امولســیونها ی چربــی همــراه بــا آمینــوون بایســتی بصــورت مخلــوط بــا آمینوون 

%5 تجویــز شــود تــا خطــر التهــاب وریــد بــه حداقــل برســد.
انتخاب ورید پریفرال یا مرکزی بستگی به اسموالریته نهائی مخلوط دارد.

حــد عمومــی قابــل قبــول بــرای انفوزیــون پریفــرال در حــدود 800 میلــی اســمول در لیتــر مــی باشــد . ولــی 
ــه میــزان قابــل مالحظــه ای بســتگی بــه ســن، شــرایط عمومــی بیمــار و ویژگیهــای وریدهــای پریفــرال  ب

خواهــد داشــت.
در هنگام وارد کردن کاتتر وریدی بایستی شرایط آسپتیک مهیا شود.

آرژینین                 6/00گرم
هیستیدین              1/50 گرم
آالنین                    7/00 گرم
گلیسین                  5/50 گرم
پرولین                   5/60 گرم

سرین                      3/25 گرم
تیروزین                  0/20 گرم
تورین                     0/50 گرم

آمینوون5%



ــا میــزان کافــی مکمــل  ــه عنــوان قســمتی از رژیــم غذایــی از راه وریــد بصــورت مخلــوط ب امینــوون %5 ب
هــای انــرژی زا ) ماننــد محلولهــای کربــو هیــدرات و امولســیون هــای چربــی( ، الکترولیــت هــا، ویتامین هــا و ریز 

مغــذی هــا ســازگار مــی باشــد.

تداخل اثر با سایر داروها:
تا این تاریخ هیچ تداخلی شناسا ئی نشده است.

بــا توجــه بــه خطــر زیــاد آلودگــی میکروبــی و ناســازگاری هــا ، محلولهــای امینــو اســید را نبایســتی بــا ســایر 
داروهــا مخلــوط نمــود .

هنــگام مخلــوط کــردن دارو بــا ســایر مــواد مغــذی نظیــر کربوهیــدرات ها ، امولســیون هــای چربــی ، الکترولیت 
هــا ، ویتامیــن هــا و ریــز مغــذی هــا بایســتی بــا توجه خــاص بــه ســازگاری ترکیبــات داشــت . بایــد در هنگام  

مخلــوط کــردن دقــت نظــر داشــت و از روش هــای اســپتیک اســتفاده نمود. 
اطالعات در خصوص سازگاری بعضی مخلوطها نزد تولید کننده موجود است.

مقدار و روش مصرف:
بصورت انفوزیون پیوسته از راه ورید مرکزی یا محیطی قابل استفاده می باشد.

 دوز روزانه:
ــا 1.0 گــرم آمینــو  ــدن ) معــادل 0.8 ت ــه ازای هــر کیلوگــرم وزن ب ــا 20 میلــی لیتــر آمینــوون 5% ب 16 ت
ــت 70  ــوون 5% جه ــر آمین ــی لیت ــا 1400 میل ــم ارز 1120 ت ــدن( ه ــرم وزن ب ــر کیلوگ ــه ازای ه ــید ب اس

ــدن ــرم وزن ب کیلوگ

حداکثر سرعت انفوزیون:
2.0 میلــی لیتــر آمینــوون 5% بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن در ســاعت )معــادل 0.1 گــرم آمینــو اســید 

بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن در ســاعت(
حداکثر دوز مصرف روزانه: 

20 میلــی لیتــر آمینــوون 5% بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن در ســاعت )معــادل 1گــرم آمینــو اســید بــه 
ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن( هــم ارز70 گــرم آمینــو اســید جهــت 70 کیلوگــرم وزن بــدن.

تا زمانی که مواد مغذی از راه ورید مورد نیاز باشد محلول را می توان تجویز نمود.
جهت افزایش دوز آمینواسید، اشکال مناسب موجود است.

زیاده روی در مصرف )عالئم ، عملیات اورژانس ، آنتی دوت ها(:
نظیــر ســایر محلولهــا ی آمینــو اســید ، در اثــر زیــاده روی در مصــرف آمینــو اســید یــا در اثــر افزایش ســرعت 

انفوزیــون امینــو اســید شــاهد لرز.اســتفراغ . تهــوع و افزایــش دفــع کلیــوی اســیدهای امینه خواهیــم بود.
در صــورت بــروز شــرایط فــوق انفوزیــون بایســتی بالفاصلــه متوقــف گــردد. ممکــن اســت بــا دوز کمتــر بتوان 

ــه انفوزیون ادامــه داد. ب
انفوزیون خیلی سریع می تواند سبب افزایش حجم مایعات و اختالالت الکترولیت گردد.

 در صــورت زیــاده روی در مصــرف ایــن فــرآورده ، آنتــی دوت اختصاصــی وجــود نــدارد. عملیــات اورژانــس 

ــه سیســتم تنفســی و قلبــی عروقــی  بایســتی شــامل معیارهــای حمایتــی عمومــی بــا توجــه  مخصــوص ب
باشــد.

عوارض ناخواسته دارو:
در صورت مصرف صحیح دارو عارضه ای  برای فراورده فوق شناسایی نشده است.

در صــورت زیــاده روی در مصــرف عــوارض معمــوالً برگشــت بــوده و در اثــر توقــف درمــان عــوارض از بیــن 
خواهــد رفــت.

انفوزیون ترکیب از راه وریدها ی پریفرال عموما سبب التهاب دیواره ورید و ترومبوفلبیت می شود.
هیــچ عارضــه جانبــی دیگــری بــه جــزء مــوارد ذکــر شــده در اثــر مصــرف ایــن دارو مشــاهده نشــده اســت که 

ایــن مــوارد در رابطــه بــا تجویــز  مــواد مغــذی وریــدی عمومــاً دیــده مــی شــود.
مالحظات:

دارو را در کارتن اصلی آن نگهداری نمائید. از یخ زدن جلوگیری نمائید.
آمینــوون %5 را بایســتی بــال فاصلــه بعــد از بــاز کــردن بــه کمــک تجهیــزات اســتریل بــه بیمــار تزریــق نمود. 

باقیمانــده محلــول بایســتی دور ریختــه شــود. فــراورده جهــت یــک بــار مصــرف می باشــد.
آمینوون را پس از گذشتن تاریخ انقضاء مصرف نکنید.

تنها از فراورده شفا ف ، فاقد ذره واز ظروفی که صدمه ندیده باشند ،استفاده نمایید .
ــی،  ــای چرب ــیون ه ــر امولس ــذی نظی ــواد مغ ــایر م ــا س ــپتیک ب ــرایط آس ــوان در ش ــوون %5 را میت آمین

ــود. ــوط نم ــا مخل ــت ه ــا و الکترولی ــدرات ه کربوهی
اطالعــات در خصــوص پایــداری فیزیکــی و شــیمیائی تعــدادی از مخلوطهــا در صورتیکــه  در دمــای 4 درجــه 
ســانتی گــراد وبــرای مــدت حداکثــر 9 روز نگهــداری شــوند از ســوی تولیــد کننــده قابــل ارائــه مــی باشــد 

کــه بــر اســاس در خواســت ارســال مــی گــردد. 
از نظــر میکروبیولــوژی مخلوطهــای TPN کــه در شــرایط غیــر قابــل کنتــرل یــا غیــر معتبــر ترکیــب شــده 

باشــد بایســتی بالفاصلــه پــس از ترکیــب اســتفاده شــود.
ــه  ــه مســئولیت مصــرف کننــده مــی باشــد و ب ــه جهــت تزریــق ب در غیــر ایــن صــورت زمــان نگهــداری ب
صــورت عــادی نبایســتی از 24 ســاعت در دمــای 2 تــا 8 درجــه تجــاوز نمایــد . مگــر اینکــه اختــالط ترکیبات 

در شــرایط کنتــرل شــده و اســپتیک قابــل قبــول انجــام شــود.  

بسته بندی:
شیشه های 500 میلی لیتر و 1000 میلی لیتر 
1228055522 : ) IRC( شماره ثبت در ایران

تاریخ بازنگری : می 2009

تولید شرکت فرزینوس  کابی 
نمایندگی در ایران : شرکت درمان یاب دارو


