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جدید/ عطف*/ بازگشت*/ پیرو*: جناب آقای دکتر سید حیدر محمدی 
مدیر کل محترم  امور دارو و مواد تحت کنترل 

دستورالعمل نحوه مصرف ویال آیوپامیدول شرکت کارخانجات داروپخش موضوع*:

شرکت کارخانجات داروپخش آیوپامیدول دستورالعمل مصرف کلمات کلیدی*:
  

 با سالم و احترام
            طبق بررسی های انجام شده در برخی مراکز تصویر برداری در خصوص نحوه مصرف ویال                     

Iopamidol 300 & 370 mgI/mL  شرکت کارخانجات داروپخش مشاهده شده است از تجهیزات یکبارمصرف تزریق 

مانند تیوب اینجکتور،رابطها و ... که در تماس با دارو می باشند برای چند بیمار استفاده می گردد، ویال پس از باز شدن 
بالفاصله مصرف نمی گردد و بعضا باقیمانده محصول در ویال یا اینجکتور برای مریض بعدی استفاده می گردد.

لذا با توجه به ماهیت ذاتی محصول و نگرانی بابت تشکیل کریستال و ذره و به جهت تاکید بر رعایت پروتکل تجویز  و 
تزریق این فرآورده دستور العمل ذیل ارسال و مجددا مورد تاکید قرار می گیرد:

۱- این دارو نباید با هیچ داروی دیگری در حین مصرف مخلوط شود.
۲- دارو بالفاصله پس از کشیده شدن در سرنگ یا باز شدن درب ویال باید مصرف شود.

۳- این دارو فقط برای یک بار مصرف می باشد، باقیمانده دارو باید دور ریخته شود.
۴- از مصرف باقیمانده دارو برای سایر بیماران اکیدا خودداری گردد. 

۵- باقیمانده دارو که در تماس با اجزای تزریق داروی اتوماتیک بوده بایستی دور ریخته گردد و دستگاه کامالً پاکسازی گردد.
۶- تمامی تجهیزات مصرفی یک بار مصرف که در تماس با دارو قرار گرفته است به هیچ وجه نباید مجدد و برای بیمار دیگر استفاده 

گردد.
خواهشمند است نسبت به انعکاس موارد فوق به مراکز درمانی و تصویر برداری به طرز مقتضی دستور الزم مبذول 

فرمائید.

دستور، توضیح** ارجاع  گیرنده**
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نتیجه نهایی:

*: مواردی که تکمیل آن الزامیست                                                  **:  تکمیل این قسمت در سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد


