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درشبانه روز مقدار دارو  ردیف نام دارو فرمول تجویز دارو مثال 

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 2 ساعت 6 هر

22 ÷02 = 2 

 02وزن  تقسیم بر 

 ساعت 6 هر

 1 دكسترومتورفان

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 2 ساعت 6 هر

22 ÷02 = 2 

 02وزن  تقسیم بر 

 ساعت 6 هر

 2 بی پی بالدونا

كیلوگرمی 02كودک  لیتر یلیم 5 ساعت 8 هر  

02 ÷6 = 5 

6وزن تقسیم بر  

ساعت 8هر   

 3 اكسپكتورانت

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 2 ساعت 6 هر

22 ÷02 = 2 

 02وزن  تقسیم بر 

 ساعت 6 هر

 4 پرومتازين

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 2 ساعت 22 هر

22 ÷5 = 2 

5وزن تقسیم بر  

ساعت22هر   

 5 سولفات فروس

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 2 ساعت 22 هر

22 ÷5 = 2 

5وزن تقسیم بر  

ساعت22هر   

 6 ژيارديا براي مترونیدازول

میلی لیتر02ساعت 02هر   )كیلوگرمی22 كودک) 

22 ÷2 = 02 

2وزن تقسیم بر  

ساعت 02هر   

 7 % 0روي  سولفات

 )كیلوگرمی 05 كودک( لیتر میلی 02 ساعت 8 هر

05 ₓ⅔ = 02 
 سوم دو بدرضر وزن

 ساعت 8 هر

 8 لیتر میلی5 در میلیگرم 025 سیلین آموكسی

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 02 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 02 

 2بر تقسیم وزن

 ساعت 6 هر

 9  میلی لیتر5 در میلیگرم 025آمپی سیلین

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 02 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 02 

 2بر تقسیم وزن

 ساعت 6 هر

 11 میلی لیتر5 در میلیگرم 025فالكسین س

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 02 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 02 

 2بر تقسیم وزن

 ساعت 6 هر
 11 میلی لیتر5 در میلیگرم v250پنی سیلین 

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 02 ساعت 2 هر

22 ÷2 = 02 

 2بر تقسیم وزن

 استامینوفن ساعت 2 هر

 

 

12 

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 02 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 02 

 2بر تقسیم وزن

 ساعت 6 هر

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 02 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 02 

 2بر تقسیم وزن

 ساعت 6 هر

 13 هیدرامین ديفن

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 02 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 02 

 2بر تقسیم وزن

 ساعت 6 هر

 14 پاندمكا هیدرامین ديفن

 )كیلوگرمی22 كودک) لیتر میلی 02 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 02 

 2بر تقسیم وزن

 ساعت 6 هر

 15 فورازولیدون
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درشبانه روز مقدار دارو  ردیف نام دارو فرمول تجویز دارو مثال 

 )كیلوگرمی02 كودک( لیتر میلی 02ساعت 8 هر

02 ÷0 = 02 

 سه بر تقسیم زنو

 ساعت 8 هر

 16 لیتر میلی5 در میلیگرم 252 سیلین آموكسی

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 5 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 5 

 2زن  تقسیم بر و

 ساعت 6 هر

 17 لیتر میلی5 در میلیگرم 252سیلین آمپی

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 5 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 5 

 2زن  تقسیم بر و

 ساعت 6 هر

 18 لیتر میلی5 در میلیگرم 252لكسین سفا

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 5 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 5 

 2زن  تقسیم بر و

 ساعت 6 هر

91  لیتر میلی5 در میلیگرم222 اريترومايسین  

میلی لیتر02ساعت 02هر   )كیلوگرمی22 كودک) 

22 ÷2 = 02 

2وزن تقسیم بر  

ساعت 02هر   

 21 كوتريموكسازول

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 5 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 5 

 2زن  تقسیم بر و

 ساعت 6 هر

 21 میلی لیتر 5میلی گرم در V252پنی سیلین 

 )كیلوگرمی02 كودک( لیتر میلی 02ساعت 8 هر

02 ÷0 = 02 

 سه بر تقسیم زنو

 ساعت 8 هر

 22 كودک سرماخوردگی

 )كیلوگرمی02 كودک( لیتر میلی 02ساعت 8 هر

02 ÷0 = 02 

 سه بر تقسیم زنو

 ساعت 8 هر

 23 سالبوتامول

 )كیلوگرمی02 كودک( لیتر میلی 02ساعت 8 هر

02 ÷0 = 02 

 سه بر تقسیم زنو

 ساعت 8 هر

 24 سیكلومین دي

 )كیلوگرمی02 كودک( لیتر میلی 02ساعت 8 هر

02 ÷0 = 02 

 سه بر تقسیم زنو

 ساعت 8 هر

 25 جی تئوفیلین

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 5 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 5 

 2زن  تقسیم بر و

 ساعت 6 هر

 

 

 

 زين هیدروكسی
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 )كیلوگرمی02 كودک( لیتر میلی 02ساعت 8 هر

02 ÷0 = 02 

 سه بر تقسیم زنو

 ساعت 8 هر

میلی لیتر02ساعت 02هر   )كیلوگرمی22 كودک) 

22 ÷2 = 02 

2وزن تقسیم بر  

ساعت 02هر   

 )كیلوگرمی22 ودکك) لیتر میلی 22 ساعت 22 هر

 

 معادل وزن 

 ساعت22هر 

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 5 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 5 

 2زن  تقسیم بر و

 ساعت 6 هر

 27 پسودوافدرين

 )كیلوگرمی02 كودک( لیتر میلی 02ساعت 8 هر

02 ÷0 = 02 

 سه بر تقسیم زنو

 ساعت 8 هر

 28 ايبوپروفن
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درشبانه روز مقدار دارو  ردیف نام دارو فرمول تجویز دارو مثال 

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 5 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 5 

 2زن  تقسیم بر و

 ساعت 6 هر

 29 نیتروفورانتوئین

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 5 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 5 

 2زن  تقسیم بر و

 ساعت 6 هر

 

 

 هگزين مرب

 

 

 )كیلوگرمی02 كودک( لیتر میلی 02ساعت 8 هر 31

02 ÷0 = 02 

 سه بر تقسیم زنو

 ساعت 8 هر

میلی لیتر02ساعت 02هر   )كیلوگرمی22 كودک) 

22 ÷2 = 02 

2وزن تقسیم بر  

ساعت 02هر   

 )كیلوگرمی22 كودک( لیتر میلی 5 ساعت 6 هر

22 ÷2 = 5 

 2زن  تقسیم بر و

 ساعت 6 هر

 31 اسید يكسیك نالید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اطفالستورالعمل  مصرف شربت ها درد


