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قطع تولید و توزیع داخلی آمپول هاي دیکلوفناك سدیم و پیروکسیکام 
به علت عارضه برگشت ناپذیر فلج پا

به دنبال دریافت گزارشهاي متعدد عارضه برگشت ناپذیر فلج پا ناشی از تزریق عضالنی آمپول 
به منظور پیشگیري از وقوع مجدد این عارضه  جدي که دیکلوفناك سدیم و پیروکسیکام ساخت داخل و

منجر به نقص عضو می گردد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به قطع تولید و توزیع 
. این فرآورده ها نموده است

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها ضمن قدردانی از جامعه پزشکی که با ارسال گزارش این 
مرکز را در شناسایی آن یاري نموده اند، به اطالع می رساند در راستاي تامین ایمنی مصرف عوارض،

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور قطع تولید و توزیع داخلی ، (Drug Safety)دارو 
اي با توجه به کمبود موقت فرآورده ه. آمپولهاي دیکلوفناك سدیم و پیروکسیکام را صادر نموده است

ضد درد تزریقی توجه همکاران محترم را به این نکته معطوف می دارد که در درمان دردهاي خفیف تا 
در این قبیل موارد . متوسط، در بسیاري موارد نیازي به استفاده از داروي ضد درد تزریقی نمی باشد

. می توان از داروهاي ضد درد خوراکی یا شیاف استفاده نمود
:راکی موجود در بازار ایران به شرح زیر می باشدداروهاي ضد درد خو

-قرص استامینوفن-ACAقرص -کپسول ایندومتاسین-کپسول پیروکسیکام–قرص دیکلوفناك 
قرص استامینوفن کدئین - قرص ناپروکسن-کپسول مفنامیک اسید-قرص ایبوپروفن–رین یقرص آسپ

رین کدئینیقرص آسپ–
:ر ایران شامل موارد زیر می باشدشیافهاي ضد درد موجود در بازا

شیاف ایندومتاسین–شیاف دیکلوفناك –شیاف استامینوفن 
همچنین داروهاي ضد درد اپیوئیدي موجود در بازار ایران که معموالً در کنترل دردهاي شدید بیماران 

:اشدبستري و بیماران مبتال به سرطان می توان از آنها استفاده نمود، شامل موارد زیر می ب
-)تزریقی (پنتازوسین -)تزریقی(مورفین- )تزریقی و قرص(متادون-)تزریقی(فنتانیل-)تزریقی(آلفنتانیل

)قرص ( کدئین فسفات –) قرص ( تریاك -)تزریقی ( سولفنتانیل –) تزریقی ( پتیدین
، موارد بدیهی است هنگام تجویز هر یک از فرآورده هاي فوق حتماً نکات مربوط به موارد مصرف

.منع مصرف، تداخل هاي دارویی و سایر نکات معمول بایستی مورد توجه قرار گیرد

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی -معاونت غذا و دارو–دفتر تحقیق و توسعه 


