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تیش هادُ ًگْذاسًذُ ضذ تاوتشی ّستٌذ وِ ٍیال ّای هایغ تضسیمی حاٍی :  Vial Multiple Dose (MDV)ٍیال چٌذ دزی 

 . اص یه دص اص داسٍ داسًذ

 

 لتیپل دزکار با دارٍّای هَدستَرالعول 

 

تضسیمی حاٍی هادُ ًگْذاسًذُ هی تاشٌذ سا شٌاسایی ٍ  سا وِ هؼوَال تظَست ٍیال Multiple Doseداسٍّای  .1

 هشخض وٌیذ هثل اًسَلیي ، لیذٍوائیي ، هتَتشوسات ، وتاهیي

 .ًواییذ ضذػفًَیٌّگام استفادُ دستىش یه تاس هظشف تِ دست وٌیذ ٍ آًشا تا الىل  .2

3. Rubber هحتَی ٍیال سا هغاتك دستَس داخل . سا تا پذ الىلی ضذػفًَی وٌیذ ٍ اجاصُ دّیذ تا خشه شَد

 .سشًگ تىشیذ

 . ّا سا دس هحلی دٍس اص تیواس ًگْذاسی وٌیذتالیواًذُ ٍیال .4
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 .ساتش ٍیال سّا ًىٌیذًیذل سا تالیواًذُ دس  .5

 .تشجیحا داسٍّای هالتیپل دص تشای تیش اص یه تیواس استفادُ ًشًَذ .6

ًگْذاسی تالیواًذُ داسٍ ٍ استفادُ جْت چٌذ تیواس تِ اعالػات هشتَط تِ ّش داسٍ ٍ  جْت اعالع اص اهىاى .7

 .الضاهات واسخاًِ ساصًذُ هشاجؼِ ًواییذ

تت ّا، سَسپاًسیَى ّا، الگضیشّا، اهَلسیَى ّا، هحلَل ّا تشخی هٌاتغ ولیِ اشىال داسٍیی ّواًٌذ شش .8

چشوی ، گَشی ، )، وشم ّا، پوادّا، طل ّا، پَدسّا  ٍ لغشُ ّا ( تیٌی ، دّاى)، اسپشی ّا (خَساوی ، تضسیمی)

سا ّن جضء داسٍّای چٌذ دصی دسًظش هی گیشًذ ٍ تؼذ اص آهادُ ساصی یا تاص شذى دسب تا تَجِ تِ (  خَساوی

تشای یه تیواس تایذ استفادُ شًَذ ٍ  ًگْذاسی ٍ ًحَُ هظشف هٌذسج دس ساٌّوای واسخاًِ ساصًذُ فمظ ششایظ 

 :لَاًیي ولی دستاسُ صهاى استفادُ اص  آًْا تِ ششح ریل هی تاشذ 

 ّا  قطرُ

ایي شىل داسٍیی دس طَست ػذم تواس دس هَلغ هظشف تؼذاص تاص وشدى حذاوثش تا یه هاُ لاتل : چشوی( الف 

  .هظشف هی تاشذ

دس طَست هحىن تَسى دسب ظشف تؼذاص هظشف دس طَست ػذم یخ صدگی ٍ تغییش سًگ : گَشی ٍ تیٌی ( ب

حذاوثش تا اخش تاسیخ اًمضا لاتل استفادُ هی تاشذ ّش چٌذ تایذ دس ًظش داشت وِ تا هظشف تذسیجی احتوال 

  .تغلیظ آى هیثاشذ

ا یه هاُ لاتل ًگْذاسی است ٍ فمظ دس هَسد لغشُ ًیستاتیي دس طَست تاص وشدى داسٍ حذاوثش ت: خَساوی( ج

 .تؼذ اص آهادُ وشدى تا یه ّفتِ دسیخچال لاتلیت هظشف داسد

تاسیخ تاصگشایی تایذ تشٍی لغشُ دسج گشدد : تَجِ* 

 پوادّا 

ًگْذاسی هَضؼی دس طَست جوغ وشدى لسوت هظشف شذُ تیَج ٍ هحىن تَدى دسب هذت صیادی لاتل (  الف

 (حذاوثش تا اًمضای تاسیخ) است
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  .چشوی تا یه هاُ لاتل هظشف هی تاشذ(  ب

  .تؼذ اص تاص وشدى تا یه هاُ لاتلیت هظشف داسد -ٍاطیٌال(  ج

 ِتاسیخ تاصگشایی تایذ تشسٍی پواد دسج گشدد : تَج

 :شربت ّا 

ص ٍدس یخجال تا چْاسدُ وِ تؼذاص آهادُ ساصی تیشٍى اص یخچال ٍ دس دهای اتاق تا ّفت سٍ: سَسپاًسیًَْا(  الف

وِ دس طَست لشاس دادى دس یخچال تا ّفت سٍص هی  الٍتاشذ تِ غیش اص ششتت وَاهَوسی نسٍص لاتل هظشف هی 

  .تاشذ

تَ هضُ ) هایغ تؼذ اص تاص وشدى تاًذسٍم دس طَست هحىن تَدى دسب آى ٍ ػذم تغییش خَاص اسگاًَلپتیه(  ب

یخچال ٍ دٍ ّفتِ دس دهای اتاق ٍ الگضیشحذاوثش تا آخش تاسیخ اًمضا دس هَسد ششتت ّا تا یه هاُ دس ( سًگ

ّش چٌذ تِ جْت تغلیظ داسٍ تا هظشف تذسیجی آى استفادُ آى دس وَدواى ٍ سالوٌذاى تَطیِ . شَد هظشف هی

 .ًوی شَد

 تاسیخ تاصگشایی تایذ تشٍی ششتت دسج گشدد: ٍجِت 

 اسپری ّا

آخش تاسیخ اًمضا لاتل استفادُ هی تاشذ دس طَست شستشَی طحیح سیلٌذس آًْا تا 

 تسریقی ّا 

  3ٍ  2ٍ 1هْشاد  هاسستاىیب یقیتضس یداسٍّا یساٌّوا

 جذٍل هذت زهاى ًگْذاری چٌذ دزی ّا

 

 هالحضات شرایط ًگْذاری ًام دارٍ 

ساعت  4پس از باز شذى بِ هذت  ٍیال آلبَهیي

 قابل ًگْذاری هی باشذ

 

 قابل استفادُ هَلتیپل دٍز ًوی باشذ تک دٍز ٍیال دکسترٍز
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 هاًذُ دٍر ریختِ شَدباقی 

 تک دٍز  ٍیال سَلفات هٌیسین 

 باقی هاًذُ هحلَل دٍر ریختِ شَد 

 قابل استفادُ هَلتیپل دٍز ًوی باشذ

 تک دٍز  ٍیال پتاسین کلرایذ

 باقی هاًذُ هحلَل دٍر ریختِ شَد

 قابل استفادُ هَلتیپل دٍز ًوی باشذ

 تک دٍز  کربٌاتٍیال سذین بی 

 باقی هاًذُ هحلَل دٍر ریختِ شَد

 قابل استفادُ هَلتیپل دٍز ًوی باشذ

رٍز در دهای  28پس از باز شذى تا  ٍیال لیذٍکائیي 

 اتاق قابل ًگْذاری هی باشذ 

هگر ایٌکِ شرکت سازًذُ هَرد 

 خاصی رکر کردُ باشذ

 12الی  6پس از باز شذى بِ هذت  ٍیال پرٍپَفَل

 ًگْذاری هی باشذ ساعت قابل

 

 10000u/mlدر صَرتیکِ با غلظت  هحلَل تست پٌی سیلیي

ساعت قابل  24باشذ، حذاکثر تا 

 .هی باشذ (c°8-2)ًگْذاری در دهای

 

 تک دٍز  سرم ًرهال سالیي غیر تسریقی 

 باقی هاًذُ هحلَل دٍر ریختِ شَد

 قابل استفادُ هَلتیپل دٍز ًوی باشذ

رٍز پس از باز شذى قابل  28بِ هذت  استریل چشویقطرُ ّا ٍ پوادّای  

 ًگْذاری هی باشذ

 

ّفتِ در  4پس از از بازشذى بِ هذت  ٍیال اًسَلیي

دهای )گراد  درجِ ساًتی25دهای زیر

 قابل ًگْذاری است( اتاق

 

ّا ٍ قلن ّای اًسَلیي کِ باز  ٍیال ٍیال اًسَلیي

ًشذُ اًذ تا زهاى تاریخ اًقضاء 

درجِ  2-8هحصَل در دهای 

قابل ( دهای یخچال)گراد  ساًتی

 .باشٌذ ًگْذاری هی

 

کرم ّایی کِ در تیَپ یا پوپ 

 ّستٌذ 

هاُ قابل  3از ٌّگام باز شذى 

ًگْذاری است یا بِ تَصیِ کارخاًِ 

 تری سازًذُ زهاى کَتاُ

 

ٌّگام باز کردى هحصَل تاریخ آى 

رٍز را رٍی هحصَل درج ًواییذ تا 

 .ٍش ًشَدطَل هذت استفادُ فرام

ّای ساختٌی کِ در ظرٍف دارٍ  کرم

ّایی است کِ در  هٌظَر کرم)ّستٌذ

 (شًَذ دارٍخاًِ تْیِ هی

هاُ قابل  1از ٌّگام باز شذى 

 ًگْذاری است 
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پواد ّایی کِ در تیَپ یا پوپ 

 ّستٌذ

هاُ قابل  3از ٌّگام باز شذى 

ًگْذاری است یا بِ تَصیِ کارخاًِ 

 تری سازًذُ زهاى کَتاُ

 

پوادّای ساختٌی کِ در ظرٍف دارٍ 

هٌظَر پوادّایی است کِ در )ّستٌذ

 (شًَذ دارٍخاًِ تْیِ هی

هاُ قابل  1از ٌّگام باز شذى 

 ًگْذاری است

 

هایعات خارجی هاًٌذ 

 ....لَسیَى،شاهپَ،رٍغي حوام ٍ

هاُ قابل  6از ٌّگام باز شذى 

ًگْذاری است یا بِ تَصیِ کارخاًِ 

 تری سازًذُ زهاى کَتاُ

 

 

 :ًىاتی هْن دس صهیٌِ هظشف ایوي داسٍّای هَلتی دٍص **

 .تِ هٌظَس واّش احتوال آلَدگی هتماعغ تیي تیواساى، حتی الومذٍس اص ٍیال ّای ته دٍصی تشای ّش تیواس استفادُ شَد.  1

 .استفادُ اص ٍیال ّای چٌذ دٍصی تٌْا دس صهاًی تَطیِ هی شَد وِ ساُ حل هٌحظش تِ فشد تاشذ.  2

 .تِ طَست ّن صهاى دٍ یا چٌذ ٍیال داسٍیی سا دس تالیي تیواساى تاص ًشَد.  3

دس طَست اهىاى یه ٍیال چٌذ دٍصی سا تِ ّش تیواس اختظاص دادُ ٍ تؼذ اص چسثاًیذى تشچسة ًام تیواس ٍ تاسیخ تاص ًوَدى .  4

 .شذُ ًگْذاسی شَد ٍیال تش سٍی آى هغاتك تا تَطیِ واسخاًِ ساصًذُ آى سا دس ششایظ ٍ هحل تَطیِ

 .ٍیال ّای چٌذ دٍصی سا دس فضای تاص تخش تِ دلیل احتوال آلَدگی تا اسپشی ّا ٍ تششحات هحیغی لشاس ًذّیذ.  5

 :ٍیالْای چٌذ دٍصی سا دس هَاسد ریل هغاتك تا دستَسالؼول دفغ تْذاشتی پسواًذّای تیواسستاًی دفغ ًواییذ.  6

 .ٍیال خشاب شذُ است دس طَستی وِ استشیلیتی ٍ یا هحتَی -

 (.حتی دس طَستی وِ داسٍ داسای هَاد هحافظ آًتی هیىشٍتیال تاشذ)دس طَستی وِ تاسیخ اًمضا داسٍ گزشتِ است  -

 .دس طَستی وِ داسٍ تؼذ اص تاص شذى تِ عشص هٌاسثی ًگْذاسی ٍ اًثاسًشذُ تاشذ -

ساػت تؼذ اص تاص وشدى ٍیال داسٍیی ٍ یا پس اص اًمضا صهاى  24دس طَستی وِ داسٍ داسای هَاد هحافظ آًتی هیىشٍتیال ًثاشذ،  -

 .تَطیِ شذُ تَسظ واسخاًِ ساصًذُ 

طشف ًظش اص تاسیخ اًمضا داسٍ، دس طَستی وِ داسٍ تِ عشص هٌاسثی اًثاس ًشذُ، سَْاً آلَدُ شذُ ٍ یا تش سٍی آى تاسیخ تَلیذ دسج  -

 .ًشذُ تاشذ 

الزم بِ رکر است در هَرد ّر دارٍ ، هطالعِ ًوَدى برٍشَر دارٍ ٍ بررسی شرایط ًگْذاری لحاظ شذُ از طرف شرکت  

      .سازًذُ ، ضرٍری هی باشذ
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