شماره
تاريخ
پيوست
فرم تجویز تجربی ایمی پنم
همه تجویزهای ایمی پنم توسط کمیته نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک ارزیابی خواهد شد
شماره پرونده:

تاريخ:

بخش:

اطالعات بیمار:
سن:

وزن ):(kg

جنس:

کانون احتمالی عفونت

RR:

آیا نمونه کشت

BP:
HR:

T:

وضعیت بالینی بیمار

ارسال گردیده است؟
 خير
 بلی
 خون
 کاتتر
 ادرار
 مايع مغزی نخاعی
 مايع داخل شکمی

 نامشخص
 سيستم عصبی
 قلب
 دستگاه تنفسی
 داخل شکمی
 گوارشی
 مجاری ادرار مستقل از
شکمی
 پوست/بافت نرم
 استخوان/مفصل

 زخم
 لوله تراشه
 نمونه BAL
 ساير ....................

 کاتتر عروق مرکزی خون
ساير...............

 سندرم SIRS/Sepsis
 عفونت اکتسابی از بيمارستان (> 72ساعت بستری)
 نوتروپنيک )(ANC<1000/ml
 ريسک فاکتور برای ارگانيسم های مقاوم:
 اقامت در خانه سالمندان
 سابقه بستری بيش از  4روز در  99روز گذشته
 همودياليز در  19روز اخير
 دريافت درمان به طريق انفوزيون در منزل
 مصرف آنتی بيوتيک در  99روز گذشته
 بيماری/درمان ايمونو ساپرسيو

 تماس با ارگانيسم مقاوم

علت تجویز ایمی پنم
انديکاسيون

دوز

توضيحات

عفونت های داخل شکمی:

□ عفونت متوسط 449-499 :ميلی گرم هر  6ساعت.
□ عفونت شديد 499 :ميلی گرم هر  6ساعت
يا  4گرم هر  6ساعت

به علت خطر گسترش مقاومت برای عفونت های
خفيف تا متوسط عفونت های داخل شکمی
اکتسابی از جامعه پيشنهاد نمی گردد.

آبسه کبدی(unlabeled use):

□ وريدی 499 :ميلی گرم هر  6ساعت

تب نوتروپنيک(unlabeled use):

□ وريدی 499 :ميلی گرم هر  6ساعت.

عفونت های شديد:

ميکروارگانيسم های کامال حساس:
□  499ميلی گرم هر  6ساعت.
ميکروارگانيسم های نسبتا حساس:
□  4گرم هر  6-6ساعت.

عفونت مجاری ادراری (پيچيده):

□  449ميلی گرم هر  6ساعت.
□  499ميلی گرم هر  6ساعت.

آدرس :روبروی درب اصلی دانشگاه تهران ،خيابان فخر رازی تلفن66266466-9 :
سیستم مکاتبات الکترونیک ece@fda.gov.ir

ماکزيمم دوز روزانه نبايد بيشتر از49 mg/kg
يا .2 g/day

نمابر66269444 :

ایمیلinfo@fda.gov.ir :

کد پستی4142644144 :

تارنماwww.fda.gov.ir :

شماره
تاريخ
پيوست
عفونت سيستم عصبی مرکزی
موارد ديگر و توضيحات:
مهر و امضا پزشک معالج:

 499میلی گرم هر  6ساعت

در صورت پايين بودن  GFR؟

مهر و امضا پزشک عضو کميته توليت بر مصرف آنتی بيوتيک:

آدرس :روبروی درب اصلی دانشگاه تهران ،خيابان فخر رازی تلفن66266466-9 :
سیستم مکاتبات الکترونیک ece@fda.gov.ir

نمابر66269444 :

ایمیلinfo@fda.gov.ir :

کد پستی4142644144 :

تارنماwww.fda.gov.ir :

