
1اطالعیه شماره 

بوده که به منظور رفع التهـاب ودرد  (NSAID)دیکلوفناك سدیم یک داروي ضد التهاب غیر استروئیدي 
متاسفانه اخیراً آمار نگران کننده اي از عـوارض ناشـی از تزریـق عضـالنی ایـن دارو      .استفاده می شود

ان به مرکز ثبت و بررسی عوارض داروهـا گـزارش شـده اسـت، کـه الزم مـی دانـیم        بخصوص درکودک
:موارد ذیل را هرچه سریعتر به اطالع همکاران محترم برسانیم

: عوارض گزارش شده ناشی از تزریق عضالنی دیکلوفناك طی چند ماه اخیر عبارتند از-1
رم وکبـودي در محـل تزریـق، کـه در برخـی      ، نکروز، آبسه، درد، تـو )مورد بویژه در کودکان21( فلج پا 

بروز این تعـداد از عـوارض   . موارد منجر به بستري شدن، عمل جراحی و انجام فیزیوتراپی گردیده است
کـه تعـداد گزارشـات    الزم بـه ذکـر اسـت   . طی یک محدوده زمانی کوتاه، قابل تامل و نگران کننـده اسـت  

از کشـورهاي  WHOکل گزارشات ارسـال شـده بـه    دریافت شده توسط این مرکز طی چند ماه اخیر از
. مختلف در طول یکسال بیشتر است

سـال بـه   13با توجه به اطالعات موجود در کلیه کتب معتبر، تزریق ایـن دارو درکودکـان زیـر    -2
. هیچ عنوان توصیه نمی شود

تزریق عضالنی این دارو به عنوان ضد تب در کودکان از موارد ثابـت شـده مصـرف ایـن دارو     -3
. نیست

و درد بعد از ureteric colicتزریق عضالنی این دارو در بزرگساالن در درمان مواردي مانند -4
. جراحی توصیه می گردد

زرگسـاالن، الزم اسـت   به منظور کاهش آسیبهاي بافتی ناشی از تزریق عضالنی ایـن دارو در ب -5
بدیهی است دقت در نحـوه تزریـق مـی توانـد     . تزریق بصورت عمیق در عضله سرینی صورت گیرد

. بطور قابل توجهی از شدت عوارض موضعی این دارو بکاهد
از آنجایی که مصرف فرم تزریقی دیکلوفناك در کشور ما بطور غیر قابل قبولی زیـاد اسـت، توصـیه    

. موارد کامالً ضروري از مصرف این دارو بخصوص در کودکان خودداري گرددمی شود که جز در 

خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه عارضه، فرم مخصوص ثبت و بررسی عـوارض داروهـا را   
وزارت 3سـاختمان شـماره   –خیابـان فخـر رازي   –خیابـان انقـالب   -تکمیل نمـوده و بـه آدرس تهـران   
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