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فنیل پروپانول آمین و خونریزي مغزي ناشی از آن

و فـرآورده هـاي تحـت نسـخه اسـت کـه       OTCفنیل پروپانول آمین یکی از اجزاي بسیاري از داروهاي 
بررسـی عـوارض   . تجـویز مـی گـردد   ) به عنـوان دکونژسـتان   ( جهت رفع عالئم سرماخوردگی و سرفه 

شی از مصرف این فرآورده ها توسط سازمان غذا و داروي آمریکـا نشـان مـی دهـد کـه      گزارش شده نا
خطر بروز سکته مغزي ناشی از خونریزي در زنـانی کـه داروهـاي حـاوي ایـن فـرآورده را بـه عنـوان         

در عین حال . دکونژستان استفاده نموده اند طی سه روز پس از شروع مصرف فرآورده افزایش می یابد
.مکن است در معرض خطر باشندمردان نیز م

براین اساس از همکاران محترم درخواست می گردد در تجویز فرآورده هاي حاوي فنیل پروپانول آمین 
، )قـرص پوشـش دار  (SRآنتی هیستامین دکونژستان ،)قرص ( آنتی هیستامین دکونژستان : شامل

و ) جویـدنی  ( کودکـان  شربت اکسپکتورانت، شـربت اکسـپکتورانت کـدئین، قـرص سـرماخوردگی      
: احتیاط الزم را به عمل آورده به نکات زیر توجه فرمایندشربت سرماخوردگی کودکان

این فرآورده در بیماران مبتال به فشار خون شدید و بیماران مبتال به موارد شـدید بیمـاري   - 1
. سرخرگ کرونر منع مصرف دارد

عروقـی، هیپرتروفـی   -، بیماریهـاي قلبـی  در بیماران مبتال به فشار خون، دیابت، گلوکـوم  - 2
. پروستات و هیپرتیروئیدیسم با احتیاط مصرف شود

به بیماران مصـرف کننـده توصـیه شـود در صـورت بـروز گیجـی، بـی خـوابی، طـپش قلـب،            -3
. بی قراري یا سردرد، مصرف دارو را متوقف نموده با پزشک معالج مشورت نمایند

ه هاي حاوي فنیل پروپانول آمین با داروهاي مهار کننده مونو آمـین  از مصرف همزمان فرآورد-4
. از جمله ترانیل سیپرومین، خودداري گردد(MAOIs)اکسیداز 

از کلیــه همکــاران محتــرم تقاضــا مــی شــود در صــورت مشــاهده هرگونــه عارضــه ناشــی ازمصــرف  
ده بـه مرکـز ثبـت و بررسـی     فرآورده هاي فوق، فرم مخصوص گزارش عوارض دارویی را تکمیـل نمـو  

. تماس حاصل نمایند6405569شماره تلفن عوارض ناخواسته داروها ارسال دارند و یا با
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