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  قطع توليد و توزيع داخلي آمپول هاي ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام 

  به علت عارضه برگشت ناپذير فلج پا
 

به دنبال دريافت گزارشهاي متعدد عارضه برگشت ناپذير فلج پا ناشي از تزريق عضالني آمپول 

 به منظور پيشگيري از وقوع مجدد اين عارضه  جدي كه ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام ساخت داخل و

منجر به نقص عضو مي گردد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به قطع توليد و توزيع 

  . اين فرآورده ها نموده است

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها ضمن قدرداني از جامعه پزشكي كه با ارسال گزارش اين 

 مركز را در شناسايي آن ياري نموده اند، به اطالع مي رساند در راستاي تامين ايمني مصرف عوارض،

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستور قطع توليد و توزيع داخلي ، (Drug Safety)دارو 

اي با توجه به كمبود موقت فرآورده ه. آمپولهاي ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام را صادر نموده است

ضد درد تزريقي توجه همكاران محترم را به اين نكته معطوف مي دارد كه در درمان دردهاي خفيف تا 

در اين قبيل موارد . متوسط، در بسياري موارد نيازي به استفاده از داروي ضد درد تزريقي نمي باشد

  . مي توان از داروهاي ضد درد خوراكي يا شياف استفاده نمود

  :راكي موجود در بازار ايران به شرح زير مي باشدداروهاي ضد درد خو

 - قرص استامينوفن-ACA قرص - كپسول ايندومتاسين- كپسول پيروكسيكام–قرص ديكلوفناك 

 قرص استامينوفن كدئين - قرص ناپروكسن- كپسول مفناميك اسيد- قرص ايبوپروفن–رين يقرص آسپ

  رين كدئيني قرص آسپ–

  :ر ايران شامل موارد زير مي باشدشيافهاي ضد درد موجود در بازا

   شياف ايندومتاسين– شياف ديكلوفناك –شياف استامينوفن 

همچنين داروهاي ضد درد اپيوئيدي موجود در بازار ايران كه معموالً در كنترل دردهاي شديد بيماران 

  :اشدبستري و بيماران مبتال به سرطان مي توان از آنها استفاده نمود، شامل موارد زير مي ب

 -)تزريقي (پنتازوسين  -)تزريقي(مورفين -)تزريقي و قرص( متادون-)تزريقي( فنتانيل-)تزريقي(آلفنتانيل

  )قرص (  كدئين فسفات –) قرص (  ترياك -)تزريقي (  سولفنتانيل –) تزريقي (  پتيدين
، موارد بديهي است هنگام تجويز هر يك از فرآورده هاي فوق حتماً نكات مربوط به موارد مصرف

  .منع مصرف، تداخل هاي دارويي و ساير نكات معمول بايستي مورد توجه قرار گيرد
  

  

  مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

   وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي - معاونت غذا و دارو–دفتر تحقيق و توسعه 
 

  
 


