
 ] والتعلیمات الخاصة بالجرعةPotassium Iodide (“KI”)تحضیر یودید البوتاسیوم [
 الطوارئ النوویةحاالت لالستخدام خالل 

 ملغم من یودید البوتاسیوم 65إلعداد محلول یودید البوتاسیوم (على شكل سائل) باستخدام قرصین 
 

تعرضت للیود المشع. یمنع یودید البوتاسیوم سرطان الغدة الدرقیة لدى  قد فقد تكونإذا أعلنت السلطات الحكومیة حدوث حالة طوارئ إشعاعیة، 
". یتعرض األطفال الذین تعرضوا للیود Potassium iodide" أو "KIاألشخاص الذین تعرضوا للیود المشع. یُعرف یودید البوتاسیوم أیضا باسم "

إلى تحضیر محلول یودید البوتاسیوم (شكل سائل) ألي  تكون ھناك حاجةالبالغین. قد  ة تعرضنسب المشع لخطر اإلصابة بسرطان الغدة الدرقیة أكثر من
رة األغذیة شخص ال یمكنھ ابتالع األقراص. تشرح ھذه الورقة كیفیة إجراء محلول وتقدیم یودید البوتاسیوم. تأتي أقراص البوتاسیوم المعتمدة من إدا

 ملغم. 130ملغم و 65والعقاقیر على شكل أقراص 
 ملغم. 65فیما یلي تعلیمات إلعداد محلول یودید البوتاسیوم باستخدام قرصین 

 :، ھناك حاجة إلى")KIلتحضیر محلول یودید البوتاسیوم ("
 ملغم من یودید البوتاسیوم 65قرصین  •
 ملعقة صغیرة •
 وعاء صغیر •
 أربع مالعق من الماء •
 یلي:أربع مالعق صغیرة من الشراب. نوصي بأي واحد مما  •

 الصودا (على سبیل المثال، الكوال)■ عصیر البرتقال ■ حلیب الشوكوالتھ ■ الحلیب األبیض  ■
 الماء■ شراب التوت ■ حلیب الرضع  ■

 "):KIتعلیمات لتحضیر محلول یودید البوتاسیوم ("
 . تلیین قرصي یودید البوتاسیوم:1الخطوة   

 إضافة أربع مالعق من الماء. نقع القرصین لدقیقة واحدة. في وعاء صغیر.ملغم  65 وضع قرصي یودید البوتاسیوم  •
 . سحق قرصي یودید البوتاسیوم اللذین تم تلیینھما في السابق:2الخطوة 
استخدام الجزء الخلفي من الملعقة الصغیرة لسحق القرصین في الماء. في نھایة ھذه الخطوة، یجب أال یكون ھناك أي أجزاء كبیرة من  •

  البوتاسیوم. ھكذا یتم إعداد خلیط یودید البوتاسیوم والماء.یودید 
 . إضافة الشراب إلى خلیط یودید البوتاسیوم والماء:3الخطوة 
أختیار شراب من القائمة أعاله. إضافة أربع مالعق من الشراب الذي تم اختیاره لخلیط الماء ویودید البوتاسیوم الذي تم تحضیره خالل  •

 الشراب الذي تم اختیاه یكون محلول یودید البوتاسیوم قد أصبح جاھزا.. بإضافة 2الخطوة 
 . تقدیم الكمیة المناسبة من محلول یودید البوتاسیوم باستخدام الرسم البیاني أدناه.4الخطوة 

 ما مقدار الكمیة التي یتم إعطاؤھا من یودید البوتاسیوم في الیوم؟
یتم إعطاء ھذه الكمیة مرة  أدناه عدد مالعق محلول یودید البوتاسیوم التي ینبغي إعطاؤھا في الیوم. تعتمد الكمیة على عمر الشخص. الجدولیوضح 

 واحدة في الیوم حتى یقول مقدم الرعایة الصحیة أو مسؤول الصحة العامة أنھ ینبغي التوقف عن تناول المحلول.

  لصودیوم.د الول یودیواحدة في الیوم من مح ةجرع العمر 
 مالعق صغیرة 8 سنة وما فوق 19
 مالعق صغیرة 8 و أكثر)كغم  أ 68رطل /  150عاما ( 18إلى  13من 
 مالعق صغیرة 4 أقل) أوكغم   67,5رطل /  149عاما ( 18إلى  13من 
 مالعق صغیرة 4 عاما 12إلى  4من 

 صغیرةمالعق  2 أعوام 3أكبر من شھر واحد إلى 
 ملعقة صغیرة 1 من الوالدة حتى شھر واحد

 "):KIتخزین أي كمیة زائدة من محلول یودید البوتاسیوم ("
. یمكن استخدام أي كمیة إضافیة من محلول یودید البوتاسیوم في یوم 3تخزین أي كمیة إضافیة من محلول یودید البوتاسیوم التي تم خلطھا في الخطوة 

 أیام من إعدادھا. 7أي كمیة من یودید البوتاسیوم لم یتم استخدامھا بعد  آخر. یتم التخلص من
 

 CDER’sلمزید من المعلومات حول یودید البوتاسیوم، الرجاء زیارة موقع مركز تقییم وبحوث األدویة، اإلرھاب البیولوجي [
Bioterrorism Page:على العنوان التالي [ 

 www.fda.gov/kiprepare 
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