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  هشدار مجدد در خصوص عوارض شديد و كشنده ناشي از مصرف سفترياكسون

 به منظور پيشگيري از بروز عوارض شديد و تهديد كننده حيات ناشي از تزريق سفترياكسون، ضروري است از تجويز و مصرف

 هم چنين ضروري است هنگام تجويز. آن اجتناب شود خارج از انديكاسيونهاي در موارد غير ضروري و وردهآفر اين

 الزم به ذكر است كه. بيمار بررسي شده، احتياطات الزم در اين خصوص اعمال شود ، سابقه حساسيت داروييسفترياكسون

  .ذيردصورت پ مجهز به سيستم احياء دقيقه در مكانهاي  30الي  15طي حداقل  اين دارو بايد تزريق

مورد گزارش مرگ متعاقب تزريق  5و با توجه به دريافت در خصوص عوارض سفالوسپورينهاي تزريقي اين مركز  قبليپيرو اطالعيه هاي 

  :سفترياكسون در دو ماه اول سال جاري، توجه همكاران محترم را به نكات ذيل جلب مي نمايد

مورد  953ن با وداروي سفترياكس، 1388 پانزدهم خرداد ماهايت لغ 1377سال  از ADRدر ميان گزارش هاي رسيده به مركز  .1

موارد مرگ گزارش شده  مياندر  هم چنين .بوده استبه ثبت رسيده در اين مركز گزارش عارضه مسبب بروز بيشترين عوارض 

وارض گزارش شده ع. را به خود اختصاص داده استموارد مرگ  نبيشتري ،مورد گزارش 40سفترياكسون با ، نيز ADRبه مركز 

عوارض شديد، جدي و تهديدكننده حيات   گروه  كه در  عمدتا مشتمل بر آنافيالكسي و واكنشهاي شبه آنافيالكسي مي باشند 

 .قرار مي گيرند

، آورده در موارد غيرضروري مي باشدمصرف بي رويه فريكي از عوامل موثر بر افزايش وقوع عوارض دارويي، با توجه به اينكه  .2

 ،به عنوان سفالوسپورين نسل سومانديكاسيونهاي اين فرآورده  به جزدارو در مواردي  ايناز تجويز د شوتوصيه مي ا اكيد

و  اشكال خوراكي موثراز جايگزين نمودن فرم تزريقي آنتي بيوتيكها در مواردي كه هم چنين تاكيد مي نمايد  .دشوخودداري 

 .دشود، جدا پرهيز نمي باش قابل تجويز

از تزريق  شود ميموكدا توصيه از آنجايي كه سرعت تزريق اين فرآورده بر وقوع و كنترل عوارض ناشي از آن موثر مي باشد،  .3

 . دقيقه به طول انجامد 30 الي 15 حداقل انفوزيون وريدي مده،سريع وريدي آن جلوگيري به عمل آ

بيمار سابقه حساسيت به اين فرآورده يا ساير سفالوسپورينها را با توجه به اينكه در برخي از گزارشهاي ارسالي به اين مركز،  .4

د و شوبيمار سؤال از  داروييدر مورد سابقه حساسيت اين دارو  يا تزريق و پيش از تجويز شود توصيه مي داشته است،

     هم چنين  .دشوري جداً خوددا تجويز آناز  ،سفالوسپورين ها را داردساير اين دارو يا چنانچه بيمار سابقه حساسيت به 

تجويز نيز سابقه حساسيت به پني سيلين ها وجود در صورت  ،با توجه به حساسيت متقاطع پني سيلين ها و سفالوسپورين ها

 .فقط در مواقع بسيار ضروري و با احتياط فراوان صورت پذيرداين فرآورده 

و از تزريق توسط افراد غير حرفه اي يا در  انجام گيرد تزريق اين فرآورده بايستي صرفاً در مراكز مجهز به سيستم احيا .5

   .مكانهاي غير از مراكز درماني مجهز به امكانات احيا جداً خودداري شود

6.  

  مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها 
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت -دارو و غذا معاونت

ده هر گونه عارضه دارويي، مراتب را از طريق تكميل فرم هاي زرد و ارسال  به صندوق پسـتي  د در صورت مشاهشواز همكاران محترم تقاضا مي 
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