High Alert Drugs In BNH
Adrenergic agonists:
1.Adrenaline (1mg/ml) Inj.
2.Dopamine (250 mg/5ml) Inj.
3.Dobutamine (250 mg /20 ml) Inj.
Antiarrhythmics:
4.Amiodarone (Cordarone®) (150mg/3ml) Inj.
Vasodilators:
5.Nitroglycerine (NTG) (50mg/10ml) Inj.

่ ยา/ความแรง
ชือ

Antithrombotic Agents:
6.Heparin 25,000 units/5ml
7.Warfarin (Orfarin®) 3 Tab
8.Warfarin (Orfarin®) 5 Tab
9.Alteplase (Actilyse®) 50mg/vial
10.Streptokinase (Streptase®) 1.5MU Inj.
Inotropic Medications:
11.Lanoxin PG 0.0625 mg Tab
12.Lanoxin 0.25 mg Tab

การบริหารยา/ขนาดยาปกติ/
ขนาดยาสูงสุด

สารละลายที่
เข้าก ันได้

13.Lanoxin (50mcg/ml) Elixir
14.Lanoxin (250mcg/ml) Inj.
High Concentrated Electrolytes:
15.Dipotassium Phosphate (20meq/20ml) Inj.
16.50%Magnesium Sulfate (1g/2ml) Inj.
17.Potassium Chloride (20meq/10ml) Inj.
18.Hypertonic Sodium Chloride Inj. (3%NaCl)
Insulins:
19.Regular Insulin (Humulin R®)
(100units/ml) Vial

ความเข้มข้น

ค่าทีเ่ ฝ้า
ติดตาม

Narrow Therapeutics Index:
20.Phenytoin (Dilantin®) (250mg/5ml) Inj.
Narcotic/Psychotropic Medications:
21.Pethidine (50mg/ml) Inj.
22.Morphine (10mg/ml) Inj.
23.Fentanyl (0.1mg/2ml) Inj.
24.Ketamine (50mg/ml) Inj.
Chemotherapy Agents: not listed below,
use only by trained nurses and pharmacists
Look Alike Sound Alike (LASA): not listed
below

ระยะเวลาทีต
่ อ
้ ง
ติดตามหล ังจากให้ยา

อาการทีค
่ วรระว ัง

ข้อมูลเพิม
่ เติม

Adrenergic agonists
1.Adrenaline[1,2,4]
(1mg/ml) Inj

2.Dopamine[1,2,4]
(250mg/20ml) Inj

3.Dobutamine[1,2]
(250mg/20ml) Inj

SC, IM: 0.1-0.5 mg ทุก 10-15
นาที
IV Push: 1 mg ทุก 3-5 นาที
(สามารถเพิม
่ ได ้ถึง 0.2mg/kg)
IV Infusion: 1-10 mcg/min
(สามารถเพิม
่ ได ้ถึง 0.1 mcg/kg/min)
** ให ้ทาง Central line **

NSS, D5W,
D5S, LR

4-10 mcg/ml

BP, HR

BP และ HR หลังฉีด
ทันทีและ 10 นาที

ใจสั่น, หัวใจเต ้น
เร็ว, ความดันสูงขึน
้

-ห ้ามผสมกับ Sodium
bicarbonate เพราะจะทาให ้
ยาสลายตัว
-ไม่ควรใช ้ถ ้ายาตกตะกอน
หรือเปลีย
่ นเป็ นสีชมพูหรือสี
น้ าตาลอ่อน

IV Infusion:
-Initial dose: 2-5 mcg/kg/min
-Maintenance dose: 5-10
mcg/kg/min (สามารถเพิม
่ ได ้ถึง 2050 mcg/kg/min)
** ให ้ทาง Central line เมือ
่ บริหารยา
เร็วกว่า 240 mcg/min หรือความ
เข ้มข ้นมากกว่า 800 mcg/ml**
IV Infusion only:
-Initial dose: 0.5-1 mcg/kg/min
-Maintenance dose: 2-20
mcg/kg/min (สามารถเพิม
่ ได ้ถึง 40
mcg/kg/min)

NSS, D5W,
D5S, D10,
LR

1-2 vial/250500 ml

BP, HR

หลังฉีดทันทีและ 1
ชัว่ โมง

ใจสั่น, ความดันต่า,
เจ็บหน ้าอก, ปวด
ศีรษะ

-ไม่ควรหยุดยากะทันหัน
เพราะจะทาให ้เกิดความดันต่า
-ห ้ามผสมกับสารละลายทีม
่ ี
ความเป็ นด่างสูง เช่น
Sodium bicarbonate 5%

BP, HR,
RR, EKG,
urine
output,
potassium
level

หลังฉีดทันทีและ 1
ชัว่ โมง

ใจสั่น, หายใจหอบ,
เจ็บหน ้าอก,ปวด
ศีรษะ,
hypokalemia

-ห ้ามผสมกับสารละลายทีม
่ ี
ความเป็ นด่างเช่นSodium
bicarbonate, sodium
bisulfite, ethanol
-urine output ควรมากกว่า
0.5-1 ml/kg/hr ในเด็ก และ
มากกว่า 30 ml/hr ในผู ้ใหญ่
-potassium level ควรอยู่
ในช่วง 3.5-5.5 meq/l

NSS, D5W,
D10, DS, LR

Maximum conc.:
3,200 mcg/ml
250-2000
mcg/ml

Maximum conc.:
5,000 mcg/ml
(250mg/50ml)
Update Aug 2016
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ติดตาม

ระยะเวลาทีต
่ อ
้ ง
ติดตามหล ังจากให้ยา
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ข้อมูลเพิม
่ เติม

Antiarrhythmics
4.Amiodarone[1,2]
(Cordarone®)
(150mg/3ml) Inj

IV Infusion:
-Loading dose: 150 mg ใน D5W
100 ml ภายใน 10 นาที (Rate 15
mg/min)
-Maintenance dose: ผสม 900
mg ใน D5W 500ml (conc. 1.8
mg/ml)
>> ให ้ยา 360 mg (200ml) เป็ น
เวลา 6 ชัว่ โมง (Rate 1mg/min)
>> ตามด ้วย 540 mg (300ml) เป็ น
เวลา 18 ชัว่ โมง (Rate 0.5 mg/min)

D5W

IV infusion:
-ให ้ยา 5 mcg/min สามารถเพิม
่ ได ้
ครัง้ ละ 5 mcg/min ได ้ทุกๆ 3-5 นาที
จนถึง20 mcg/min
-ถ ้าไม่ดข
ี น
ึ้ สามารถเพิม
่ rate ได ้ครัง้
ละ 10-20 mcg/min ทุก 3-5 นาที

NSS, D5W, LR

1-6 mg/ml

BP, HR,
ECG

หลังฉีดทันที, 15 นาที,
1 ชัว่ โมง

หัวใจเต ้นช ้า,
ความดันต่า,
ปวดศีรษะ

-ขนาดยาสูงสุดคือ 2.2 g/day
-กรณีผสม 150 mg ใน D5W
250-500 ml ควรให ้ยา นาน
กว่า 60 นาที

BP, HR

หลังฉีดทันที และ15
นาที

ความดันต่า, ใจสั่น,
ปวดศีรษะ,
Flushing,
Syncope

-ขนาดยาสูงสุดคือ 400

aPTT, PT,
HgB, Hcrt

-aPTT, PT baseline
และ 6 ชัว่ โมงหลังให ้ยา
-CBC, platelet 3 วัน
หลังได ้รับยา
-อาการเลือดออก
ผิดปกติ

เลือดออกผิดปกติ

INR, PT,
Platelet
count

-PT, INR baselineและ
3-7 วันหลังให ้ยาครัง้ แรก
-อาการเลือดออก
ผิดปกติ

เลือดออกผิดปกติ,
Skin necrosis

-ไม่ควรให ้ยาทาง IM
เนือ
่ งจากทา ให ้เกิดอาการ
ปวด ระคายเคือง และ
Hematoma
-กรณี Lock flush ถ ้าใช ้กับยา
ทีเ่ ข ้ากับ Heparin ไม่ได ้ ให ้
Flush ด ้วย Normal saline
หรือ Sterile water ก่อน
-เป้ าหมายของ aPTT คือ
1.5-2.5 เท่าของปกติ (25-40
seconds)
-ควรตรวจวัดระดับ CBC และ
platelet baseline ก่อนการ
รักษา
-Target INR: 2-3
(mechanical mitral valve
replacement 2.5-3.5)
-ห ้ามใช ้ในหญิงมีครรภ์, ผู ้ทีม
่ ี
ภาวะเกล็ดเลือดต่า, ตับแข็ง
หรือ โรคตับรุนแรง

** ให ้ทาง
Central line
เมือ
่ ความเข ้มข ้น
>2 mg/ml **

Vasodilators
5.Nitroglycerine[1,2]
(NTG) (50 mg/10ml)
Inj.

100-400 mcg/ml
Maximum conc.:
400 mcg/ml
(peripheral)

mcg/min
-ห ้ามให ้ยานีร้ ว่ มกับยาอืน
่

Antithrombotics Agents
6.Heparin[1,2]
25,000 units/5ml

Child:
- Intermittent IV: 50-100 units/kg
ตามด ้วย 50-100 units/kg ทุก 4
ชัว่ โมง
- IV infusion: 10,000 units ตาม
ด ้วย 50-70 units/kg ทุก 4-6 ชัว่ โมง

NSS, D5W, LR

For Lock flush:
10-100 units/ml

Adult:
- Intermittent IV: 10,000 units
ตามด ้วย 50-70 units/kg ทุก 4-6
ชัว่ โมง
- SC 5,000 units ทุก 8-12 ชัว่ โมง
7.Warfarin[2]
(Orfarin®)
3 mg (สีฟ้า) Tablet
8.Warfarin[2]
(Orfarin®)
5 mg (สีชมพู) Tablet
Update Aug 2016

Initial dose: 2-5 mg daily
Maintenance dose:2-10 mg
daily

5,000
units/100ml

Maximum conc.:
25,000 units/
250 ml D5W
-

-
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่ ยา/ความแรง
ชือ

สารละลายที่
เข้าก ันได้

ความเข้มข้น

ค่าทีเ่ ฝ้า
ติดตาม

ระยะเวลาทีต
่ อ
้ ง
ติดตามหล ังจากให้ยา

aPTT, PT,
BP

-BP ทุก 15 นาทีใน 2
ชัว่ โมงแรกและทุก 30
นาทีใน 6 ชัว่ โมงถัดมา
และทุกชัว่ โมงจนครบ 24
ชัว่ โมงหลังให ้ยา
-อาการเลือดออก
ผิดปกติทก
ุ 15 นาทีใน
ชัว่ โมงแรก หลังจากนัน
้
ทุก 30 นาทีใน 8 ชัว่ โมง
ต่อมาและทุก 4 ชัว่ โมง

เลือดออกผิดปกติ

-ขนาดยาสูงสุดคือ 100 mg
-ห ้ามเขย่าขวดยา, ในการ
ผสมยาให ้หมุนขวดยาช ้าๆ
-ถ ้า systolic BP ≥180
mmHg หรือ diastolic BP
≥105 mmHg ควรเพิม
่ ความถี่
ในการติดตามระดับความดัน
โลหิตร่วมกับการให ้ยาลด
ความดันโลหิตเพือ
่ ให ้ระดับ
ความดันโลหิตต่า กว่าระดับ
ดังกล่าว
-ผู ้ป่ วยทีเ่ คยได ้รับยานีม
้ าก่อน
ในช่วงเวลา 5 วัน-1 ปี จะมี
การสร ้าง antibody ขึน
้ อาจ
ส่งผลให ้ยาไม่มป
ี ระสิทธิภาพ
หรือเกิดการแพ ้ยา

BP, Hcrt,
platelet,
PT/PTT,
CPK

V/Sทุก 15 นาที ใน 1
ชัว่ โมงแรกทีใ่ ห ้ยาและ
หลังจากยาหมด 30-60
นาที

เลือดออกผิดปกติ,
ไข ้หนาวสั่น, ผืน
่
แดงตามตัว

-ควรลดอัตราเร็วในการให ้ยา
เมือ
่ BP <90/60 mmHg
-ผู ้ป่ วยทีเ่ คยได ้รับยานีม
้ าก่อน
ในช่วงเวลา 5 วัน-1 ปี จะมี
การสร ้าง antibody ขึน
้ อาจ
ส่งผลให ้ยาไม่มป
ี ระสิทธิภาพ
หรือเกิดการแพ ้ยา

HR, K+,
Ca2+,
Mg2+,
EKG,
digoxin
serum
level

วัด digoxin serum level
หลังให ้ยา 6-8 ชัว่ โมง

เบือ
่ อาหาร,
อุจจาระร่วง, N/V,
ปวดศีรษะ, การ
มองเห็นผิดปกติ (สี
เขียวเหลือง),
ใจสั่น

Therapeutic range
0.5-2.5 ng/ml

อาการทีค
่ วรระว ัง

ข้อมูลเพิม
่ เติม

Antithrombotics Agents
9.Alteplase
(Actilyse®)[1,3]
50 mg/vial

STEMI: (max dose 100 mg)
- Pt >65 kg: IV bolus 15 mg ตาม
ด ้วย IV infusion 50 mg นาน 30
นาทีและ 35 mg นาน 60 นาที
- Pt ≤65 kg: IV bolus 15 mg ตาม
ด ้วย IV infusion 0.75mg/kg นาน
30 นาทีและ 0.5mg/kg นาน 60 นาที

NSS, D5W

0.2-2 mg/ml

PE: (max dose 100 mg)
- IV infusion 100 mg นาน 2 ชัว่ โมง
- IV bolus 10 mg ตามด ้วย IV
infusion 90 mg นาน 2 ชัว่ โมง
Acute ischemic stroke: (max
dose 90 mg)
- มีอาการน ้อยกว่า 4.5 ชัว่ โมง
- recommended dose: 0.9 mg/kg
- IV bolus 0.09 mg/kg (10% ของ
total dose) นาน 1 นาที ตามด ้วย IV
infusion ยาทีเ่ หลือนาน 60 นาที
10.Streptokinase
(Streptase®)[1,4]
1.5 MU Inj.

Acute MI:
- 1.5 MU นาน 60 นาที

D5W, NSS, LR

PE:
- 250,000 IU นาน 30 นาที ตามด ้วย
100,000 IU/hr นาน 24 ชัว่ โมง (หรือ
นาน 72 hours สา หรับDVT)

Maximum conc.:
15 MU/500 ml

Inotropic Medications
11.Digoxin
(Lanoxin®)[1,2]
PG 0.0625 mg Tablet
12.Digoxin
(Lanoxin®)[1,2]
0.25 mg Tablet
13. Digoxin
(Lanoxin®)[1,2]
(50mcg/ml) (60ml)
Elixir

Update Aug 2016

Heart Failure: 0.125 - 0.25 mg
once daily
Supraventricular
tachyarrhthymias:
- initial: 0.75 - 1.5 mg once daily
- maintenance: 0.125 - 0.25 mg
daily

-

-
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Inotropic Medications
14. Digoxin
(Lanoxin®)[1]
(250mcg/ml) (2ml)
Inj

IV Push: > 5 min
IV Loading dose: 0.5-1 mg/day
-การให ้ IV loading dose จะให ้ขนาด
ครึง่ หนึง่ ก่อน ทีเ่ หลือแบ่งให ้ทุก 4-8
ชัว่ โมง
Maintenance dose: 0.1250.5mg/day

NSS, D5W,
SWI

เจือจางให ้ได ้
ปริมาตรอย่างน ้อย
4 เท่าของปริมาตร
ยาเดิม เพือ
่
ป้ องกันยา
ตกตะกอน

NSS,D5W,
D10W

1 meq/ml

HR, K+,
Ca2+,
Mg2+,
EKG,
digoxin
serum
level

วัด digoxin serum level
หลังให ้ยา 4 ชั่วโมง

BP, HR,
K+, PO43level

-K+, HPO42- level ทุก
4-6 ชัว่ โมงหลังให ้ยา
-BP, HR 15 นาทีหลังให ้
ยา ใน 1 ชัว่ โมงแรก และ
ทุก 4 ชัว่ โมง

ใจสั่น, กล ้ามเนือ
้
อ่อนแรง

BP, HR,
Urine
output,
Mg2+ (1.92.5
mg/dL)

Magnesium level ก่อน
ให ้ยา และ HR หลังฉีด
ทันที และ 15 นาที

หัวใจเต ้นช ้า,
ความดันต่า,
Flushing

BP, HR,
K+, EKG,
urine
output

K+ level ก่อนให ้ยา และ
HR หลังฉีดทันที และ
10 นาที

ใจสั่น,
กล ้ามเนือ
้ อ่อนแรง,
phlebitis

-วัดชีพจรทุกครัง้ ก่อนให ้ยา
หาก ≤60 bpm, pulse
deficit หรือความแรงไม่
สม่าเสมอ ให ้รายงานแพทย์
ก่อนให ้ยา
-Therapeutic range: 0.52.5 ng/ml

High Concentrated Electrolytes
15. Dipotassium
Phosphate
(K2HPO4)[5]
(20meq/20ml) Inj

IV Infusion only
: บริหารยาอย่างน ้อย 4 hour

Peripheral line:
Maximum conc.:
30 meq/L

* Maximum rate:20 meq/hr *
16.50%
Magnesium
Sulfate[2,5]
(1g/2ml) (2ml) Inj

17.Potassium
chloride[1,5]
(2meq/ml) (10ml) Inj

Update Aug 2016

Pre-eclamsia/Eclampsia:
- Loading dose: 4 g ใน 10-15 นาที
- Maintenance dose: 1-4 g/hr

NSS, D5W

Torsade de pointes:
- Pulseless onset: 1-2g ใน 10 ml
(10-20 min)
- With Pulse: 1-2 g ใน 50-100 ml
(5-60 min)
- Maintenance dose: 0.5-1 g/hr
Severe Hypomagnesium:
- Loading dose: 5 g ใน 100 ml
(>3 hr)
- Maintenance dose:1-3 g/day
* Maximum rate 2 g/hr *
IV Infusion: ขนาดยาขึน
้ อยูก
่ ับ
แพทย์พจ
ิ ารณา (เช่น ภาวะ
metabolic acidosis/alkalosis,
creatinine, etc.)
* Maximum rate *
Peripheral line: 10 meq/hr
(confirmแพทย์หากให ้ >7meq/hr)
Central line: 20 meq/hr
(confirmแพทย์หากให ้ >10meq/hr)

-1 amp=1.74g ของ
Dipotassium phosphate
-1 amp ประกอบด ้วย K+ 20
meq และ HPO42- 20 meq)
-ความเข ้มข ้น 30 meq/L ทา
ให ้ปวดหลอดเลือด
-ห ้ามผสมกับ Calcium หรือ
Magnesium เพราะจะทา ให ้
ยาตกตะกอน
-1 ampประกอบด ้วย
Mg2+ 8.12 meq
-ขนาดยาสูงสุดคือ 30-40
g/day
-normal magnesium level
คือ 1.5-2.5 meq/L

Peripheral line
Maximum conc.:
200 mg/ml
NSS, D5W, LR

20-60 mEq/L
Peripheral line
Maximum conc.:
60 mEq/L

-normal potassium level
3.5-5.5 mmol/L

Central line
Maximum conc.:
200 meq/L
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High Concentrated Electrolytes
18.Hypertonic
Sodium
Chloride[1,2]
(3% NaCl) 500 ml
Inj.

-

-

Na+ level,
HR, BP

-Na+level ก่อนให ้ยา
หลังฉีดทันที และ 30
นาที
-HR, BP ทุก 4 ชัว่ โมง
หลังให ้ยา

บวม, คลืน
่ ไส ้,
อาเจียน, ท ้องเสีย,
ซึมลง

-3% NaCl 500 ml
-ความเข ้มข ้น = Na+ 513
meq/L
-การให ้ยาเร็วเกินไปจะทา ให ้
เกิด osmotic demyelination
syndrome (ODS)
-การเพิม
่ ระดับ Na+ มากกว่า
12 meq/L/day เพิม
่ ความ
่ งการเกิด central
เสีย
pontine myelinolysis

NSS

0.1-1 unit/ml

K+ level,
blood
glucose
level, HR,

-blood glucose,
potassium level และ
HR ขณะให ้ยา
-อาการ hypoglycemia
60 นาทีหลังให ้ยา

ใจสั่น, เหงือ
่ อก
มาก, หน ้ามืด, เป็ น
ลม

-Glucose (fasting)
70-99 mg/dL,
-Glucose (random)
70-125 mg/dL
-normal potassium level
3.5-5.0 meg/L

NSS

5-10 mg/ml

BP, HR

หลังฉีดทันที และ 30
นาที

Nystagmus,
Blurred vision,
Ataxia

-Flush line ด ้วย NSS ก่อน
และหลังให ้ยาทุกครัง้
-ห ้ามแช่เย็น เพราะยาจะ
ตกตะกอน
-ไม่ควรฉีด IM เนือ
่ งจากใช ้
เวลาประมาณ 24 ชัว่ โมง กว่า
จะถึง Peak plasma level
-Therapeutic range: 10-20
mcg/ml

IM: 25-100 mg ทุก 4 ชัว่ โมง
IV Push: 25-50 mg ทุก 4ชัว่ โมง

NSS, D5S, LR

BP, RR, HR

-ตรวจวัด BP, RR, HR
baseline ก่อนการให ้ยา

NSS, D5S, LR

IV Push หลังฉีดทันที
และ 15 นาที
IM หลังฉีดทันที และ 30
นาที
IV Push หลังฉีดทันที
และ 15 นาที
IV Infusion หลังฉีด
ทันทีและทุก 1ชัว่ โมง
IM หลังฉีดทันทีและ 30
นาที

ความดันต่า,
กดการหายใจ,
กล ้ามเนือ
้ สั่น, ชัก

IM: 5-20 mg ทุก 4 ชัว่ โมง
IV Push: 2-10 mg ทุก 4 ชัว่ โมง
IV Infusion for severe pain: 0.880 ml/hr

IV Push:
10mg/ml
IV Infusion:
1mg/ml
0.2-1 mg/ml

ความดันต่า,
กดการหายใจ,
กล ้ามเนือ
้ สั่น

-ตรวจวัด BP, RR, HR
baseline ก่อนการให ้ยา

IV Infusion only

* Maximum rate:
100 ml/hr หรือ 400ml/24 hrs *
Insulins
19.Regular Insulin
(Humulin R®)[2]
(100 units/ml)Vial

IV Infusion

Narrow Therapeutics Index
20.Phenytoin
(Dilantin®)[1,2,5]
(250 mg/5ml) Inj

IV Push/IV Infusion:
Loading dose: 10-15 mg/kg
Maintenance dose: 100 mg ทุก
6-8 ชัว่ โมง
* Maximum rate *:
- Adult: 50mg/min
- Neonate: 1-3 mg/kg/min
- Child, Elderly: 25 mg/min

Narcotic/Psychotropic Medications
21.Pethidine[1,2]
(50mg/ml) Inj
22.Morphine[1,2]
(10 mg/ml) Inj
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่ ยา/ความแรง
ชือ

การบริหารยา/ขนาดยาปกติ/
ขนาดยาสูงสุด

สารละลายที่
เข้าก ันได้

ความเข้มข้น

ค่าทีเ่ ฝ้า
ติดตาม

ระยะเวลาทีต
่ อ
้ ง
ติดตามหล ังจากให้ยา

อาการทีค
่ วรระว ัง

ข้อมูลเพิม
่ เติม

BP, RR,
HR, oxigen
saturation

-RR
-O2 saturation ระหว่าง
ให ้ยาและ 30-45 นาที
หลังหยุดยา

ความดันต่า,
กดการหายใจ,
CNS depression,
N/V, constipation

-การให ้ rapid injectionเพิม
่
่ งการเกิด apnea ได ้
ความเสีย
-ระวังการใช ้ยาในผู ้ป่ วยทีใ่ ช่
ยากลุม
่ MAOIs ร่วมด ้วยใน
14 วัน
-ตรวจวัด BP, RR, HR
baseline ก่อนการให ้ยา

BP, HR, RR

หลังฉีดยา 15 นาที

ความดันต่า, หัว
ใจเต ้นเร็ว, กดการ
หายใจ, high
intracranial
pressure/
intraoccular
pressure

-ห ้ามใช ้ในผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามดัน
ในกะโหลกศีรษะสูง,
myocardial ischemia, open
eye injury และ vascular
aneurysm
-ตรวจวัด BP, RR, HR
baseline ก่อนการให ้ยา

Narcotic/Psychotropic Medications
23.Fentanyl[1,4]
(0.1mg/2ml) Inj

24. Ketamine[2,6]
(50mg/ml) Inj.

IV bolus:
-1-4 mcg/kg: 3-5 minutes
-≥5 mcg/kg: 5-10 minutes
IV infusion: 1-5 mcg/kg/hr

NSS, D5W

IM: 6.5 - 13 mg/kg
IV: 1 - 4.5 mg/kg

NSS, D5W,
SWI

* Maximum rate: 0.5mg/kg/min *

50 mcg/ml

Maximum conc.:
2 mg/ml
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