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  فنيل پروپانول آمين و خونريزي مغزي ناشي از آن
 

 و فـرآورده هـاي تحـت نـسخه اسـت كـه              OTCفنيل پروپانول آمين يكي از اجزاي بسياري از داروهاي          

بررسـي عـوارض   . تجـويز مـي گـردد   ) به عنـوان دكونژسـتان    ( جهت رفع عالئم سرماخوردگي و سرفه       

شي از مصرف اين فرآورده ها توسط سازمان غذا و داروي آمريكـا نـشان مـي دهـد كـه      گزارش شده نا  

خطر بروز سكته مغزي ناشي از خونريزي در زنـاني كـه داروهـاي حـاوي ايـن فـرآورده را بـه عنـوان                          

در عين حال   . دكونژستان استفاده نموده اند طي سه روز پس از شروع مصرف فرآورده افزايش مي يابد              

   .مكن است در معرض خطر باشندمردان نيز م

براين اساس از همكاران محترم درخواست مي گردد در تجويز فرآورده هاي حاوي فنيل پروپانول آمين                 

، )قـرص پوشـش دار     (SRآنتي هيستامين دكونژستان     ،)قرص  ( آنتي هيستامين دكونژستان    : شامل

  و ) جويـدني  ( كودكـان  شربت اكسپكتورانت، شـربت اكـسپكتورانت كـدئين، قـرص سـرماخوردگي            

  :  احتياط الزم را به عمل آورده به نكات زير توجه فرمايندشربت سرماخوردگي كودكان

اين فرآورده در بيماران مبتال به فشار خون شديد و بيماران مبتال به موارد شـديد بيمـاري                   -1

  . سرخرگ كرونر منع مصرف دارد

 عروقـي، هيپرتروفـي    -، بيماريهـاي قلبـي     در بيماران مبتال به فشار خون، ديابت، گلوكـوم           -2

  . پروستات و هيپرتيروئيديسم با احتياط مصرف شود

           به بيماران مـصرف كننـده توصـيه شـود در صـورت بـروز گيجـي، بـي خـوابي، طـپش قلـب،                          -3

  . بي قراري يا سردرد، مصرف دارو را متوقف نموده با پزشك معالج مشورت نمايند

ه هاي حاوي فنيل پروپانول آمين با داروهاي مهار كننده مونو آمـين    از مصرف همزمان فرآورد    -4

  .  از جمله ترانيل سيپرومين، خودداري گردد(MAOIs)اكسيداز 

     از كليــه همكــاران محتــرم تقاضــا مــي شــود در صــورت مــشاهده هرگونــه عارضــه ناشــي ازمــصرف  

ده بـه مركـز ثبـت و بررسـي          فرآورده هاي فوق، فرم مخصوص گزارش عوارض دارويي را تكميـل نمـو            

  .  تماس حاصل نمايند6405569شماره تلفن  عوارض ناخواسته داروها ارسال دارند و يا با
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