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Norepinephrine bitartrate : Noradrenaline
(Levophed®) 4 mg/4ml
การเตรียม
เด็ก
ผูใหญ
ขนาดยา Start : 0.05-0.1
Start : 0.5-1.0 mcg/min
mcg/kg/min
Usual : 8-30 mcg/min
Max : 2 mcg/kg/min
ACLS dosage range :
0.5-30 mcg/min
ผสม
D5W หรือ D5S ตั้งแต 100 – 1000 ml
ไมแนะนําใหเจือจางใน NSS เดี่ยวๆ เนื่องจาก Dextrose
จะชวยปองกันการสูญเสียความแรงของยาจากปฏิกิริยา
oxidation
วิธีบริหาร
ใหยาแบบ continuous I.V. infusion
ผูเตรียม
…………………………………….เวลา..............................
ผูสอบทวน
…………………………………….เวลา..............................
อัตราการบริหารยา ........................................
ความคงตัว : 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง เก็บใหพนแสง (หามใชสาร
ละลายที่ขุนตกตะกอน หรือสีเปลี่ยนเปนชมพู เหลืองเขม สีน้ําตาล)
ขอควรระวัง :
- หามผสมสารละลายดาง เชน Sod. Bicarbonate และหามให
ในสาย I.V. เดียวกันกับเลือด,พลาสมา
- ปองกัน Extravasation necrosis ควรใหทางหลอดเลือดดํา
ขนาดใหญ และตรวจสอบบริเวณใหยาบอยๆ
- ควรบริหารยาเขาทางหลอดเลือดดํา โดยใช infusion pump
- เริ่มใหยาอยางชาๆและปรับ เพิ่มตามความจําเปน การหยุดยา
ตองคอยๆ ปรับลดลง หามหยุดยาทันที
ขอหามใช : Hypotension เนื่องจาก blood volume deficits และ
แพยาหรือสวนประกอบอื่นในตํารับ
การติดตาม : ตรวจวัดBP และ HR ทุก 2 นาที เมื่อเริ่มใหยาและวัดทุก
5 นาที เมื่อ BP คงที่ที่ตองการ (SBP ประมาณ 80 – 100 mmHg)
หลังจากนั้นวัดทุก 15 นาที
อาการขางเคียงที่ตองรายงานแพทยทันที :
- Anxiety, headache
- Skin necrosis
- Arrhythmia, bradycardia, peripheral ischemia
- Dyspnea, หายใจลําบาก
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