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 أوكسيد النايتروس الطبي االسم الطبي للمنتج:.1

 يتم تعبئة أوكسيد النايتروس الطبي في أسطوانات وفق المواصفات التالية:.التركيب: 2

 % على أقل مايمكن98أوكسيد النايتروس بنقاوة  

 (0416ومواصفات أوكسيد النايتروس تتوافق مع دستور األدوية األوربية الحالي الدراسة )

 غاز طبي مضغوط .الشكل الدوائي:3

 : .النفاصيل السريرية4

 يستخدم أوكسيد النايتروس في الحاالت التالية:: . دواعي االستخدام4.1

  عندما يكون هناك ضرورة إلستخدام التركين االستنشاقي ويمكن استخدام أوكسيد النايتروس مع

 مواد مخدرة أخرى مثل الهالوثان وغيره..

 أوكسيد 50أللم الشديد في الحاالت الطارئة عن طريق استنشاقه بنسبة يستخدم لتخفيف ا %

 % أوكسجين50النايتروس مع 

  في العمليات القصيرة األمد التي يمكن أن ينتج عنها ألم مثل تضميد الجروح والحروق وعمليات

 % أوكسجين50% أوكسيد النايتروس مع 50التنظير عن طريق استنشاقه بنسبة 

  50في العيادات السنية لتخفيف األلم الناتج عن المعالجات السنية عن طريق استنشاقه بنسبة %

 % أوكسجين50أوكسيد النايتروس مع 

 يمكن استخدامه أحيانا كعامل مساعد لنفخ البطن خالل التنظير 

 يمكن استخدامه كمبرد في الجراحة التبريدية 

 :.طريقة االستخدام4.2

النايتروس عن طريق تطبيق القناع األنفي أو القناع الفموي الموصول مع جهاز  يتم استخدام أوكسيد 

 التخدير على المريض ويتم امتصاصه من خالل الرئتين

 عندما يكون المطلوب الحصول على تخدير عام تجدر اإلشارة إلى مايلي:

 ير المناسب لدى البالغين يتم إعطاء أوكسيد النايتروس عن طريق االستنشاق عبر جهاز التخد

 % أوكسيد نايتروس والباقي أوكسجين80وبتركيز يمكن أن يصل إلى 

  مع تقدم الناس في السن يالحظ انخفاض مطرد في مؤشرات وظائف القلب والجهاز التنفسي ويتضح

 معاملمن ذلك من انخفاض النتاج القلبي باإلضافة إلى زيادة المساحة الميتة في الرئة مما يزيد 

% ونتيجة هذه التغيرات فإن حصول 30األمر الذي يقلل الدم في الدماغ بنسبة تصل إلى  التهوية

باإلضافة إلى أنه  عملية التتخدير يزداد ولذلك فإن أوكسيد النايتروس هو األكثر فائدة لدى كبار السن

 يمكن أن يقلل من آثار االكتئاب

 واألطفال التوجد فروق جوهرية في المؤشرات السريرية بين البالغين 
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 ينصح بشدة باستخدام أوكسيد النايتروس في عمليات الوالدة 

  عند استخدام أوكسيد النايتروس في عمليات الوالدة يجب أن يبقى مستوى أوكسيد النايتروس أقل من

دورا أساسيا في  ويلعب أوكسيد النايتروس  % للسماح بمستوى أكبر من تركيز األوكسجين70

 عملية الوالدة ألن المواد المحقونة يمكن أن تقلل من تنفس الجنين أ تؤثر على تقلصات الرحم

  ويمكن االعتماد كقاعدة عامة كلما كان المريض أكثر مرضا كلما كان أكثر تأثرا بعوامل التخدير

ساعة أو تكرار  24ن على أوكسيد النايتروس ولكن الينبغي استخدام أوكسيد النايتروس ألكثر م

و الفقرة  4.4أيام بدون اشراف طبي ومراقبة أمراض الدم )انظر الفقرة  4استخدامه ألكثر من 

. مع كل ذلك أوكسيد النايتروس اليكفي لخلق تأثير مخدر من تلقاء نفسه لذلك يمكن استخدامه (4.8

كذلك فإن أوكسيد  مع الجرعات المناسبة من مخدر آخر عند استخدامه لغرض التخدير العام

 التفاعالت الدوائية( 4.5النايتروس يتفاعل مع معظم المواد المخدرة األخرى )انظر الفقرة 

 :.موانع االستخدام4.3

 مثل:الينبغي استخدام أوكسيد النايتروس في أي حالة يكون فيها الغاز محبوسا داخل الجسم  

 إصابات الرأس وفقدان الوعي 

 أو التلقائي االسترواح الصدري الصناعي 

 انسداد الهواء 

 مرضى االكتئاب 

 بعد الغوص تحت الماء 

 بعد التهاب الدماغ 

 انتفاخ الرئة الحاد 

 خالل عمليات غشاء الطبل 

  انتفاخ البطن 

 التسمم 

  مثل( المرضى اللذين تلقوا حقنة غاز مؤخراSF6) 

 :.التحذيرات الخاصة واالحتياطات الالزمة لالستخدام4.4

وهو عامل مساعد في تركيب أنزيم الميثونين  B12النايتروس في تعطيل فيتامين يتسبب أوكسيد  

وذلك بعد  DNAوبالتالي فإنه يتداخل مع استقالب الفوالت مما يؤدي إلى خلل في تركيب الحمض النووي 

ى وقد يؤدي االستخدام الطويل األمد ألوكسيد النايتروس إلاالستخدام الطويل األمد ألوكسيد النايتروس 

حدوث تضخم في النخاع الشوكي أو اعتالل في النخاع الشوكي لذلك يجب عدم استخدام أوكسيد النايتروس 

ومراقبة أمراض الدم وينبغي طلب أيام دون اشراف سريري  4ساعة أو تكراره ألكثر من  24ألكثر من 

يم أمراض الدم ويجب أن يشمل تقيالمشورة المتحصصة من أخصائي أمراض الدم في مثل هذه الحاالت 

تقييما لتضخم كريات الدم الحمراء وفرط التصبغ كذلك عند االستخدام طويل األمد ألوكسيد النايتروس من 

 في المعدل الطبيعي.  B12الممكن حدوث سمية عصبية دون حذوث فقر دم أو كثر في الخاليا مع مستويات 
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حدثت سمية عصبية B12تامين في المرضى الذين يعانون من نقص تحت اكلينكي غير مشخص لفي 

 بعد التعرض الفردي ألوكسيد النايتروس.

عند األشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين قبل استخدام  B12يجب مراعاة تقييم فيتامين  

 أوكسيد النايتروس 

م كذلك تشمل عوامل الخطر كبار السن الذين يعانون من نظام غذائي فقير أو نباتي أو لديهم فقر د 

 سابق.

% أوكسجين ولكن يجب استخدام األوكسجين في حالة 21ال ينبغي إعطاء أوكسيد النايتروس مع أقل من 

 %30التخدير العام كحد أقصى بنسبة 

تم اإلبالغ عن حاالت انخفاض الخصوبة لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية واللذين تعرضوا  

النايتروس وبنسب أعلى من حدود التعرض المهني المحددة في مرارا وتكرارا لمستويات عالية من أكسيد 

 الغرف غير جيدة التهوية ولكن ال توجد دراسات تؤكد أو تستبعد هذه النتائج

يجب التخلص من غاز النايتروس الخارج مع هواء الزفير في الغرف وال يجب أن يزيد مستواه عن  

100[ppm] في جو الغرفة 

أدوية ذات تأثير مركزي مثل مشتقات المورفين أو البنزوديازيبينات فإن المرضى اللذين يتناولون  

استخدام أوكسيد النايتروس يمكن أن يؤدي إلى زيادة التخدير وبالتالي يكون له آثار على التنفس والدورة 

 الدموية وبالتالي استخدام أوكسيد النايتروس لدى هؤالء المرضى يجب أن يتم تحت اشراف طبي مناسب

 (4.5ظر الفقرة )ان

عند االنتهاء من التخدير بأوكسيد النايتروس/األوكسجين وإزالة القناع فإن ذلك يؤدي إلى خروج أوكسيد 

النايتروس من الرئة وينتج عن ذلك تخفيف في األوكسجين الوارد ومن الممكن حدوث نقص أكسجة ويمكن 

 عند إيقاف أوكسيد النايتروس.% أوكسجين لبضع دقائق 100معالجة ذلك عن طريق إعطاء المريض 

أوكسيد النايتروس غير قابل لالشتعال ولكنه يساعد على االحتراق بشدة عند استخدامه بالقرب من  

مصادر االشتعال لذلك يحظر استخدام الزيوت والشحوم تحت أي ظرف من الظروف على أي جزء من 

صال الغاز للمريض وعندما يكون من أجزاء األسطوانة أو المعدات المرتبطة بها والمستخدمة في إي

 الضروري استخدام مواد مرطبة مع القناع يجب أن استخدام كريمات خالية من أي نوع من الزيوت

عند استخدام مواد كحولية للتخلص من التلوث الميكروبيلوجي يجب التأكد من تبخر كامل الكحول  

 قبل التعامل مع أسطوانات أوكسيد النايتروس 

أوكسيد النايتروس في أسطوانات ذات ضغط عالي كسائل تحت الضغط وهذا السائل  يجب تخزين 

 يمكن أن يسبب حروق باردة لذلك يجب االنتباه عند فتح صمام األسطوانة 

 يجب استخدام األسطوانات في الوضع العمودي فقط  
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 :.التداخالت الدوائية4.5

ويقوي تأثير الميتروكسات على استقالب الفوالت  B12أوكسيد النايتروس يعمل على تثبيط فيتامين  

باإلضافة إلى أن هناك تأثيرات أخرى عند استخدام أوكسيد النايتروس مع أدوية التخدير األخرى أو األدوية 

ة واضحة التي لها تأثير مركزي مثل المواد األفيونية والبنزوديازيبينات وهذه التداخالت لها تأثيرات سريري

تخديروتقليل جرعة هذه المواد عند استخدام أوكسيد النايتروس قد يتسبب في مشاكل وعائية أو خالل عملية ال

 تنفسية.

  .الحمل والرضاعة4.6

لقد لوحظ وجود تشوهات هيكليلة خفيفة على أجنة الفئران الحامل عند تعرضها لتركيزات عالية من  

نين عند البشر وال توجد دراسات منشورة أوكسيد النايتروس ولكن مع ذلك لم تالحظ أي حالة تشوه للج

من  16تظهر أن أوكسيد النايتروس سام للجنين البشري وال توجد موانع مطلقة الستخدامه في األسابيع الـ 

 كذلك ال توجد آثار ضارة الستخدام أوكسيد النايتروس خالل فترة الرضاعة الطبيعية.الحمل.

 على القدرة على قيادة المركبات .التأثير4.7

بالرغم من سرعة التخلص من تأثير أوكسيد النايتروس إال أنه ينصح بعدم قيادة المركبات أو  

 ساعة من استخدام أوكسيد النايتروس 12استخدام الآلالت إال بعد 

 .التأثيرات الجانبية4.8

الغثيان والقيء والدوار -التركين-االرباك–بالرغم من التأثيرات التي قد تكون مزعجة مثل النشوة  

 والتنميل إال أن هذه اآلثار تكون مؤقتة وسرعان مايتم زوالها.

 االستخدام الطويل األمد ألوكسيد النايتروس بما في ذلك التعرض المهني له قد يؤدي إلى فقر دم  

ألوكسيد النايتروس في تم اإلبالغ عن حاالت اعتالل نخاع شوكي بعد االستخدام الطويل والمتكرر  

 باإلضافة إلى حدوث سمية عصبية B12المرضى اللذين يعانون من نقص فيتامين 

قد يؤدي االستخدام الطويل األمد والمتكرر ألوكسيد النايتروس إلى تضخم في األمعاء و أذية في  

 األذن الوسطى

 .الجرعة الزائدة4.9

ل أي خطورة أما االستنشاق الغير مقصود أو إن االستخدام الصحيح ألوكسيد النايتروس ال يحم 

المتعمد فسينتج عنه فقدان للوعي والعالج يتم باستخدام الهواء النقي  أو اإلنعاش من الفم إلى الفم أو استخدام 

 جهاز إنعاش األوكسجين.
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 .الخصائص الدوائية5

 .الخصائص الديناميكية الدوائية5.1

 خصائص أوكسيد النايتروس هي:

 اللون وذو رائحة حلوة غاز عديم

 44.01الوزن الجزيئي:

 بار 1درجة عند ضغط  88.6-درجة الغليان:

 درجة 15عند الدرجة  3كغ/م1.875الكثافة:

مرة أكثر من األوكسجين  15ليس قابل للذوبان في الماء بشدة ولكنه يذوب فيه بمقدار  أوكسيد النايتروس

 %45% وفي البالزما بنسبة 100وهو ينحل في الدم بنسبة 

 يتم التخلص من أوكسيد النايتروس عن طريق الرئتين ودون تغيير في الجسم

د النايتروس كافي لتخفيض األلم % من أوكسي25أوكسيد النايتروس هو مسكن قوي ومخدر ضعيف وتركيز 

 بشكل ملحوظ.

 .الخصائص الدوائية5.2

% 70أوكسيد النايتروس هو مسكن قوي ومخدر ضعيف وميزة ذلك أن استخدام تراكيز أقل من 

 تحدث تسكين قوي لأللم ويكون التخلص من أوكسيد النايتروس أسرع من أي نوع أخر من المواد 

مقارنة بمعامل النتروجين والذي يبلغ  0.46هو  37معامل تقسيم الدم/الغاز عند درجة حرارة 

 األمر الذي يتسبب في انتشار أوكسيد النايتروس في مساحات أكبر  0.015

قد يؤدي طرد أوكسيد النايتروس من الرئتين في نهاية جلسة التخدير إلى حصول نقص أكسجة لذلك 

 % أوكسجين لفترة قصيرة في نهاية الجلسة100يز يجب إعطاء المريض ترك

 .تعليمات السالمة قبل االستخدام5.3

 تشير الدراسات المنشورة حاليا إلى أن أوكسيد النايتروس الطبي ليس ضار بالبشر 

 .التفاصيل الصيدالنية6

 . عدم التوافق6.1

غير نشط كيميائيا ولكنه يتفاعل مع المركبات األخرى في درجات الحرارة العادية  أوكسيد النايتروس

ويساعد أوكسيد النايتروس الطبي على االحتراق بشدة لذلك يمنع وجود الزيوت والشحوم والقطران والمواد 

 البالستيكية عند استخدام أوكسيد النايتروس الطبي 
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 شهر 36 مدة الصالحية:.6.2

 خاصة للتخزين . احتياطات6.3

 تخزن أسطوانات أوكسيد النايتروس الطبي وفق الشروط التالية

 يتم التخزين تحت أسقف وفي أماكن جافة ونظفية وال تتعرض لبرودة أو حرارة عالية 

 ال يتم تخزينها بالقرب من مواد قابلة لالحتراق أو مصادر حرارية 

 ة أو غير الطبيةيتم تخزينها بشكل منفصل عن أسطوانات الغازات الصناعي 

 الفصل بين األسطوانات الفارغة والمملؤة 

 يتم التخزين وفق تاريخ الملء بحيث يكون األقدم في البداية 

 وضع تحذيرات السالمة واألمان في أماكن التخزين 
 

 

 

 


