
2اطالعیه شماره 

هشدار
در مورد شکل تزریقی پیروکسیکام

فقـط در اخـتالالت مفصـلی و   پیروکسیکام یک داروي ضد التهـاب غیـر اسـتروئیدي اسـت کـه      
عضالنی، نظیـر اسـپوندیلیت آنکیلـوزان، اسـتئوآرتریت، آرتریـت روماتوئیـد و       -کلتیاس

.مورد مصرف داردرس حادقن
دارو به تازگی وارد بازار دارویی ایـران شـده اسـت بـا توجـه بـه       ازآنجایی که شکل تزریقی این

عوارض ناخواسته ناشی از آمپول دیکلوفناك، به منظور کاهش عوارض ناخواسته ناشی از فـرم  
:تزریقی پیروکسیکام، الزم است نکات زیر را به اطالع همکاران محترم برسانیم

. ایطی مورد تایید قرار نگرفته استبطورکلی تزریق این دارو در کودکان در هیچ شر-1
به هیچ تجویز فرم تزریقی پیروکسیکام به منظور کاهش تب به خصوص در کودکان -2

. عنوان توصیه نشده است
. می باشددرد و گاهی آسیب بافتی در محل تزریق از عوارض تزریق عضالنی این دارو-3
. ین دارو گزارش شده استپارستزي به دنبال تزریق عضالنی ا-4
دریافت ) تزریقی -خوراکی( میلی گرم پیروکسیکام 20افرادي که روزانه % 30در حدود -5

می دارند، دچار عوارض ناخواسته سیستمیک این دارو می گردند که عمدتاً به صورت 
. عوارض گوارشی است

روکسیکام به منظور درمان عالمتی ارتریت جوانی در ایمنی و اثر بخشی فرم خوراکی پی-6
. کودکان مورد تایید قرار نگرفته است

)ن افزایش درجه حرارت بد( مصرف این دارو ممکن است بعضی از عالئم بروز عفونت -7
.را در بیمار مخفی نگاهدارد

می شود به صورت عمیق در به منظور کاهش تخریب بافتی در محل تزریق توصیه-8
. عضله سرینی تزریق گردد

کلوفناك تزریقی می تواند عوارض ناخواسته دیآمپول پیروکسیکام نیز به همان میزان-9
. ایجاد نماید

خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه عارضه، فرم مخصـوص ثبـت و بررسـی عـوارض     
ارسـال نمـوده و یـا بـا     14185-948صندوق پسـتی  -آدرس تهرانداروها را تکمیل نموده و به

.تماس حاصل فرمایید6405569شماره تلفن 
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها 
دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذایی و دارویی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


