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 راهنماي بيمار

 خود مراقبتي در مصرف داروي اپركس

 

 

 واحد آموزش به بيمار

 بيمارستان قدس پاوه

 نكات مهم در زمان مصرف دارو

فشارخون قبل از تزريق دارو كنترل  -1

از رقيق كردن دارو براي تزريق  -2شود .  

قبل از تزريق دارو را  -3خودداري نماييد. 

از نظر وجود ذرات و يا تغيير رنگ بررسي 

از تزريق هم زمان دارو با داروهاي  -4شود. 

از تكان دادن  -5ديگر خودداري نماييد. 

دارو به شكل يك  -6دارو خودداري شود. 

بار مصرف تهيه مي شود و باقي مانده آن 

تزريق وريدي  -7بايد دور ريخته شود. 

دقيقه انجام شود.  5-1آهسته و به مدت 

از انتقال دارو به ظرف ديگر خودداري  -8

حجم دارو در تزريق زير جلدي  -9شود. 

يك سي سي است اگر حجم بيشتري جهت 

تزريق الزم است ، بايد در محل هاي ديگر 

محل تزريق در بازوها و  -11تزريق شود. 

اطراف ناف است كه به طور متناوب بايد 

گاهي در محل تزريق  -11تغيير كند. 

گاهي افزايش  -12ناراحتي ايجاد مي شود. 

پتاسيم خون و حساسيت به دارو ديده مي 

 به تاريخ انقضاء دارو دقت شود.  -13شود. 

 

 آماده سازي اپركس جهت تزريق

پيش از برداشتن اپركس از يخچال دست ها را به خوبي با آب و  -1

 صابون شسته و آن را با حوله تميز خشك كنيد. 

صبر كنيد تا دماي اپركس با دماي اتاق يكسان شود در اين  -2

مدت دارو بايد دور از هر نوع منبع نوري يا گرما باشد اين زمان 

 دقيقه طول خواهد كشيد.  31-15حدود 

 دقيقه در دماي اتاق نگه داشته شود.  61اپركس نبايد بيش از  -3

ازگرم كردن اپركس با استفاده از مالش شديد در ميان كف دو  -4

 دست خودداري نماييد. 

از گرم كردن اپركس توسط فر ، آب گرم ، بخاري و ... خودداري  -5

 نماييد. 

در صورت وجود يكي از اختالالت زير از دارو 

 استفاده نكنيد : 

  كدورت يا رنگي شدن دارو ، دارو معموال بايد شفاف و بدون

 رنگ باشد. 

  .با مشاهده ذرات معلق و يا كف نبايد از دارو استفاده كرد 

 خاموش شدن يخچال در اثر قطع برق يا خرابي 

  يخ زدن دارو بر اثر سرماي زير صفر يا گرم شدن در حرارت

 درجه سانتي گراد  25بيش از 
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اريتروپوئيتين پروتئيني است كه در كليه ها براي 

تحريك مغز استخوان جهت ساختن گلبول هاي قرمز 

 توليد مي شود. 

علت تزريق اريتروپوئتين در بيماران دچار 

 نارسايي كليه

وقتي بافت كليه آسيب مي بيند ، اين هورمون به  -

ميزان جزئي و فقط از كبد ترشح مي شود و موجب بروز 

كم خوني در فرد مي شود . جهت درمان كم خوني در 

اين افراد از شكل مصنوعي آن با نام تجارتي اپركس 

 استفاده مي شود. 

كم خوني از شايع ترين مشكالت در بيماران نارسايي  -

مزمن كليه مي باشد. كم خوني به حالتي گفته مي شود 

كه گلبول هاي قرمز به مقدار كافي در بدن وجود ندارد 

 و فرد احساس ضعف و خستگي مي نمايد. 

) دسي گرم در  13اگر ميزان هموگلوبين در مردان از  -

 كم تر باشد ، فرد كم خوني دارد.  12ليتر ( و در زنان از 

 اپركس 

با تزريق داروي اپرس كه همان اريتروپوئيتين صناعي   -

مي باشد ، توليد گلبول قرمز در بدن افزايش يافته در 

نتيجه حاالتي مثل ضعف ، خستگي و بي حالي در بدن 

از بين رفته و كاركرد قلب بسيار بهتر مي شود.  اين 

دارو به شكل تزريق زيرجلدي و وريدي ساخته شده كه 

 تزرق زير جلدي بهتر است. 

از اپركس به طور گسترده در مواردي مانند بيماري هاي كليوي ،  -

 سرطان ها و اعمال جراحي ارتوپدي استفاده مي شود. 

 هزار واحدي مي باشد.  11و  4،  2دارو به صورت  -

 ساعت در بدن فعال است.  32دارو تا  -

 موارد منع مصرف

بيماري  -3بارداري و شيردهي  -2فشارخون باال و كنترل نشده  -1

جراحي هاي بزرگ يا خونريزي هاي شديد كه نياز  -4هاي عروق مغز 

تزريق اين دارو گاهي موجب افزايش  -5به تزريق خون دارند. 

مصرف بيش از اندازه  -6فشارخون ، تب و تشنج در فرد مي گردد. 

دارو با افزايش غلظت خون و ايجاد لخته در رگ موجب از كار افتادن 

مصرف اين دارو ، نياز به داروهاي ضد انعقاد را  -7فيستول مي شود. 

افزايش مي دهد كه ممكن است موجب بروز سكته هاي مغزي يا 

 قلبي شود. 

 طريقه نگهداري در منزل

اپركس يه پروتئين بيولوژيك فعال است بنابراين نگهداري و  -1

 مراقبت خاص از آن توسط مصرف كنندگان الزامي است . 

مواردي چون تغيير شديد دما ، مجاورت طوالني با نور ، تكان هاي  -2

شديد ويال و سرنگ محتوي دارو مواردي هستند كه ميتواند بر 

 عملكرد دارو اثر بگذارد. 

درجه ي سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود  8-2دارو در دماي   -3

 و از يخ زدگي جلوگيري شود. 

 از قرار دادن اپركس در فريزر جدا خودداري شود.  -4

اپركس را همواره از مجاورت نور و منابع گرماني  -5

 دور نگه داريد. 

تا زماني كه از دارو استفاده نكرده ايد آن را در  -6

 يخچال درون جعبه مقوايي خود نگه داريد. 

توجه داشته باشيد كه فقط تا پيش از تاريخ انقضاء  -7

 استفاده شود. 

 حمل از داروخانه به منزل

از قرار دادن اپركس در مجاورت نور خورشيد ، مقابل  -

پنجره يا شيشه اتومبيل خودداري نماييد. زيرا دماي 

 اين دارو ممكن است به سرعت باال رود. 

از حمل اپركس در اتومبيلي كه دماي داخل آن بيش  -

 درجه سانتيگراد باشد ، خودداري نماييد.  25از 

از تكان دادن شديد آمپول يا شيشه دارو حتي  -

هنگامي كه دارو در جعبه خود قرار دارد جدا خودداري 

 نماييد. 


