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   Tracrium با نام تجاري  تنفسي متعاقب تزريق اشتباه آتراكوريوم-ايست قلبي

 Tricortal با نام تجاري ولونجاي تريامسينه ب
    

  
 متعاقب تزريق  تنفسي-ايست قلبي ايران يك مورد گزارش ADRمركز به اطالع همكاران محترم مي رساند 

  .نولون دريافت نموده استيآتراكوريوم بجاي آمپول تريامسآمپول 
  ،نولوني تريامس هاي ساله اي بوده است كه جهت درد عضالني در ناحيه كمر براي وي آمپول30بيمار آقاي 

ل و دگزامتازون تجويز گرديده است كه با مراجعه به يكي از مراكز درماني، بدليل تشابه اسمي، مومتوكاربا
ن با نام تجاري لونوي بجاي آمپول تريامسG.S.K ساخت شركت Tracriumوريوم با نام تجاري آمپول آتراك
Tricortal بيمار دچار ايست  و متعاقب تزريق آتراكوريوم، مي گردد ساخت شركت داروپخش تحويل بيمار

اضر وي با  گشته است و با احياي مجدد بيمار در حال حCPRكه منجر به انجام عمليات  تنفسي شده، -قلبي
GCS در  پايينICU مي باشد  بستري .  

 دارو پزشكي، تشابه اسمي فرآورده هاي دارويي مي باشد كه به منظور اتيكي از داليل بروز اشتباه
  :پيشگيري از وقوع اين قبيل اشتباهات موارد زير توصيه مي گردد

 ، در موارد غير ضروري،ن يكسايحتي االمكان از تجويز همزمان بيش از يك فرآورده با اثر درمان -1
به خاطر داشته باشيد كه افزايش غير ضروري تعداد اقالم دارويي تجويز شده ممكن . اجتناب نماييد

 . است باعث افزايش احتمال بروز عارضه يا خطاي دارو پزشكي گردد
حتي االمكان تالش نماييد تا محل نگهداري داروهاي حياتي نظير داروهايي كه صرفاً مصارف  -2

بيمارستاني دارند از محل نگهداري ساير داروها تفكيك گردد تا احتمال تحويل داروي اشتباه كاهش 
 .يابد

 با ،يافت نسخهتالش نماييد تا در داروخانه فهرستي از اسامي دارويي مشابه تهيه نماييد تا هنگام در -3
 .مراجعه به فهرست مذكور، احتمال تحويل داروي مشابه كاهش يابد

              تالش نماييد تا داروهاي جديدالورود به داروخانه را به دقت بررسي و شناسايي نماييد و  -4
 .به خصوص از نام ژنريك مربوط به اسامي تجاري مختلف آگاه گرديد

             ه به بيمار در داروخانه، حتماً نام فرآورده آماده شده را قبل از تحويل داروهاي نسخه شد -5
يك بار ديگر بررسي نماييد و از يكسان بودن فرآورده دارويي تحويل داده شده با فرآورده دارويي 

  .نسخه شده اطمينان حاصل نماييد
مطالعه نموده، پيش از تزريق هر گونه فرآورده تزريقي، به دقت مندرجات برچسب فرآورده را  -6

 .اطمينان حاصل نماييد كه فرآورده آماده شده جهت تزريق با فرآورده تجويز شده مطابقت دارد
    

  
  

  
  
  

ـ ق داروهای مـذکور و      يل اشتباه در تزريدلهبرضهاز همکاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عا ا هـر   ي
 يـا بـا تمـاس تلفنـي          و  )٨٨٨٩٠٨٥٧(، نمـابر     مراتـب را از طريـق ارسـال فـرم هـاي زرد             ،گـر يقی د ينوع فرآورده تزر  

 .به مرکز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايند) ٨٨٩٢٣١٩٣‐٤(

  
  ركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهام

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- معاونت غذا و دارو


