
  4اطالعيه شماره

  ايندومتاسين و عوارض ناشي از آن

  

     عوارض ناخواسـته ناشـي از ايـن دارو در   . ايندومتاسين يك داروي ضد التهاب غير استروئيدي است

اغلب عوارض ناخواسته ناشي از اين دارو وابسته        .  درصد مصرف كنندگان آن مشاهده مي شود       60-30

استه ناشي از فرم آهسته رهش و كپسول هاي موجود ايـن دارو             فراواني عوارض ناخو  . به دوز مي باشد   

  . شايع ترين عوارض ناشي از ايندومتاسين عوارض عصبي و گوارشي مي باشد. يكسان است

.  درصد افراد مصرف كننده بروز مـي كنـد         10يكي از عوارض ناشي از ايندومتاسين سردرد است كه در           

ايـن سـردرد   . در اين زمان از شدت باالتري برخـوردار اسـت  زمان بروز سردرد، معموالً صبحها بوده و  

عـالوه بـراين   . همراه با تهوع، تورم رگ شقيقه، آتاكسي، لرزش، گيجي، بي خوابي و سـرگيجه مـي باشـد        

عوارض ايندومتاسين ممكن است باعث ايجاد پرفشار خوني، پرفشار خوني ريوي، كاهش فعاليت عوامـل               

همچنـين بـه نـدرت افـت فـشار          .  پر فشار خوني سمپاتوميمتيك ها گردد      كاهنده فشار و باعث افزايش اثر     

  . خون با مصرف اين دارو نيز به وقوع پيوسته است

  :نكات ذيل در مصرف ايندومتاسين بايد مورد توجه قرار گيرد

احتمال بروز خطرات شديد گوارشي در مصرف كنندگان ايندومتاسـين، بـه خـصوص در دوره                 -1

اين دارو در بيماران با ضايعات فعال دستگاه گوارش و تاريخچه           . ر نظر گرفت  طوالني مدت را بايد د    

  . عود آن نبايد مصرف شود

 ايندومتاسين در بيماران مبتال به نارسايي قلبي، پرفشار خوني و مشكالت احتباس آب، بايـد بـا           -2

  . زيرا احتمال تشديد احتباس آب وجود دارد. احتياط مصرف شود

 مصرف ايندومتاسين در سالمندان به علت احتمال باالي بروز حوادث سايكوتيك و اثرات سـوء             -3

  . گوارشي بايد با احتياط صورت گيرد

 اين دارو در بيماران با سابقه ابتال به افسردگي، اختالالت رواني، صـرع و سـندرم پاركينـسون                   -4

  . موارد فوق گرددبايد با احتياط شديد مصرف شود، زيرا ممكن است باعث تشديد

5-  NSAIDs      بنابراين در . دن عالئم عفونت گردن از جمله ايندومتاسين ممكن است باعث پنهان ماند

  . فرد مبتال به عفونت، بايد با احتياط كامل مورد مصرف قرار گيرند

ه شـديد و كـشنده ناشـي از مـصرف ايندومتاسـين، در صـورت                سيت به علت اثرات هپاتوتوكسي    -6

  . الئم واكنشهاي شديد كبدي دارو درماني بايد قطع شودمشاهده هرگونه ع

مصرف كورتيكوستروئيدها به همـراه ايندومتاسـين بـه دليـل افـزايش احتمـال بـروز عـوارض                    -7

  .صورت گيردگوارشي با احتياط بايد 

خواهشمند است در صورت مـشاهده هرگونـه عارضـه مـشكوك بـه دارو، موضـوع را از طريـق آدرس                      
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