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  كودكان در سرماخوردگي عالئم و سرفه رفع جهت استفاده مورد هاي وردهآفر مصرف خصوص در مجدد هشدار

 خطر دليل به سال دو از كمتر سن با كودكان در سرماخوردگي عالئم و سرفه رفع جهت استفاده مورد هاي وردهآفر مصرف

 .شود نمي توصيه حيات كننده تهديد و شديد عوارض ادايج

 رفع جهت استفاده مورد هاي وردهآفر مصرف مورد در هشدار خصوص در ADR مركز 16/11/1386 مورخ 76 شماره اطالعيه پيرو
 فارماكوويژيالنس مركز و FDA جديد هاي اطالعيه دريافت به توجه با سال، دو از كمتر سن با كودكان در سرفه و سرماخوردگي عالئم
 درج به نسبت سازنده هاي شركت برخي داوطلبانه اقدام و كودكان در مذكور هاي فرآورده مصرف از اجتناب بر تاكيد بر مبني كانادا
 برچسب روي بر كانادا در سال 6 از كمتر و آمريكا در سال 4 از كمتر سنين در مذكور هاي فرآورده برخي مصرف عدم هشدار
  :نمايد مي جلب زير نكات به را محترم همكاران جهتو  فرآورده،

 مانند دكونژستانها سيپروهپتادين، و فنيرامين برم كلرفنيرامين، هيدرامين، ديفن مانند ها هيستامين آنتي تجويز .1
 كمتر سن با كودكان در گايافنزين مانند آورها خلط و دكسترومتورفان مانند ها سرفه ضد افرين، فنيل و پسودوافدرين

 . باشد مصرف منع موارد رعايت و كامل احتياط با بايد سال 6 از كمتر سن با كودكان در و دشو نمي توصيه سال دو از
 كودكان سرماخوردگي شربت و قرص قبيل از كودكان، جهت مذكور اجزاء حاوي هاي فرآورده تجويز صورت در لذا
 حاوي (پي دكسترومتورفان شربت گايافنزين، شربت ،هيدرامين ديفن شربت ،)پسودوافدرين و كلرفنيرامين حاوي(

 مين،رافني كلر قرص و شربت ،)پسودوافدرين و كلرفنيرامين گايافنزين، حاوي (اكسپكتورانت شربت ،)پسودوافدرين
 .نمود توجه فوق نكات به بايد دكسترومتورفان قطره و شربت  افرين، فنيل بيني قطره

 ماده يك از بيش حاوي است ممكن سرفه و سرماخوردگي عالئم رفع جهت استفاده مورد هاي فرآورده اينكه به توجه با .2

 تنظيم جهت فرآورده در موجود مقدار و مؤثره مواد نام حتماً كودكان براي تجويز به ضرورت صورت در باشند، مؤثره

 .دشو بررسي دقت به كودك وزن يا/و سن به توجه با مصرف مقدار دقيق

 ،سرفه و سرماخوردگي عالئم رفع جهت استفاده مورد هاي فرآورده  از يكي از بيش تجويز صورت در كه نماييد دقت .3

 مسموميت به منجر رفته، فراتر مجاز حد از شده تجويز هاي فرآورده در موجود مشترك مؤثره مواد مقدار است ممكن

 .نماييد اجتناب كودكان براي مذكور اجزاي از يك هر اويح فرآورده يك از بيش ضروري غير تجويز از لذا. دشو  كودك

 .ندشو مصرف وي در آلودگي خواب حالت ايجاد و كودك خواب به كمك منظور به نبايد اشاره مورد هاي فرآورده .4

 اين ،نمايند مي كمك بيماري عالمتي بهبود به فقط سرفه و سرماخوردگي عالئم رفع جهت استفاده مورد هاي فرآورده .5

 . باشند نمي مؤثر نيز كودك بيماري دوره نمودن كوتاه در و نمايند نمي رفع را بيماري ايجاد علت ها ردهفرآو

 مخصوص هاي قاشق يا پيمانه از كودك، براي فرآورده شده تجويز مقدار تنظيم جهت كه نماييد توصيه والدين به .6

 نبودن استاندارد دليل به خانگي، هاي قاشق توسط مصرف مقدار گيري اندازه از و نمايند استفاده دارو گيري اندازه

 .نمايند خودداري آنها، اندازه

  .نمايند نگاهداري كودكان دسترس از دور محلي در را مذكور هاي فرآورده كه نماييد تأكيد والدين به .7

     و جدي ارضعو به منجر تواند مي داروها اين از نادرست استفاده و حد از بيش مصرف كه دهيد اطالع والدين به .8
 . شود كودك در تشنج و تنفسي دپرسيون گيجي، قلب، ضربان افزايش مانند حيات كننده تهديد

  
  

  
  داروها ناخواسته عوارض بررسي و ثبت مركز
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