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High-Alert Medications   األدوية الخطرة 
 

As listed by the Institute for Safe Medication Practices 

 
 

Classes / Categories of Medications 
 

 

 تصنيفات األدوية

Adrenergic agonists, IV  
eg, epinephrine, phenylephrine, norepinephrine 

 ةريدىوال منبهات األدرينيةال

Adrenergic antagonists, IV 
eg, propranolol, metaprolol, labetalol 

 يةوريدال ألدرينيةمناهضات اال

Anesthetic agents, general, inhaled, IV 
eg, propofol, ketamine 

  ةيوريدة و الستنشقالم )البنج( التخديريةاألدوية 

Antiarrhythmics, IV 
eg, lidocaine, amiodarone 

 يةريدموانع إضطراب ضربات القلب الو

Antithrombotic agents (anticoagulants) 
Including warfarin 

 موانع التجلط

Cardioplegic solutions محاليل شل القلب 
 

Chemotherapeutic agents, parentral, oral األدوية الكيميائية الوريدية و الفمية 

 

Dextrose, hypertonic, 20% or greater  كثرأو أ %02دكستروز 

 

Dialysis solutions, peritoneal, hemodialysis ىولبريتونى و الدما وىغسيل الكلمحاليل ال 
 

Epidural or intrathecal medications  و داخل القرابأفوق الجافية داخل الحقن األدوية 

 

Hypoglycaemics, oral  الفميةمخفضات سكر الدم 

 

Inotropic medications, IV 
eg, digoxin, milrinone 

 الوريدية عضلة القلبالمؤثرة على دوية األ

Liposomal forms of drugs 
eg, liposomal amphotericin B 

 الشحمية الشكلاألدوية 

Moderate sedation agents, IV 
eg, midazolam 

 الوريديةالمهدئات 

Moderate sedation agents, oral, children 
e.g. chloral hydrate 

 ألطفال المهدئات الفمية ل

Narcotics / opiates, IV, dermal, oral 
liquid, immediate, sustained-release forms 

 ية و الجلدية و الفميةوريدالاألفيونات و المخدرات 

Neuromuscular blocking agents 
eg, succinylcholine, rocuronium, vecuronium 

 العصبي العضلياألدوية المحصرة للوصل 

Radiocontrast agents, IV األدوية الحاجبة لألشعة الوريدية  

 

Total parentral nutrition solutions  الوريديةالتغذية محاليل 
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Specific Medications 
 

 

 أدوية لذاتها

Colchicine injection  سينكولشيالحقن 

Epoprostenol , IV وريدىاليبوبروستينول اإل 

Insulin , Subctaneous and IV ريدىوالو ىالجلدالتحت نسولين اإل 

Magnesium sulphate injection حقن كبريتات الماغنسيوم 

Methotrexate , oral , non – oncologic use فى غير األورام ى و لإلستخدام الميثوتركسات الفم 

Opium tincture األفيون  ةصبغ 

 

Oxytocin , IV وريدىالوكسيتوسين األ 

 

Nitroprusside sodium for injection  نيتروبرسيد للحقن الصوديوم 
 

Potassium chloride , injection concentrate حقن كلوريد البوتاسيوم 

 

Potassium phosphate injection   حقن فوسفات البوتاسيوم 

 

Promethazine , IV وريدىالبروميثازين ال 
  

Sodium chloride for injection كلوريد الصوديوم للحقن 

Hypertonic saline (>0.9 % concentration ) محاليل الملح عالية التركيز 

Water for injection, inhalation , irrigation  
100 ml containers or more 

 ليو الغسأستنشاق اإلأو  ماء للحقن
 كثر أو أملى  022فى عبوات  

 


