
3اطالعیه شماره 

گزارشات عوارض ناخواسته ناشی از تزریق دیکلوفناك 
همچنان رو به افزایش است

نشـر گردیـد   20/5/77بدنبال اطالعیه قبلی مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها کـه در تـاریخ   
ن مرکـز  گزارشات جدیدي از بروز عوارض جدي و خطرناك ناشی ازمصرف تزریقـی دیکلوفنـاك بـه ایـ    

1377تا پایـان بهمـن   1377از ابتداي اردیبهشت .رسیده است که خالصه آنها به اطالع همکاران می رسد
81مورد گزارش عوارض ناشی از تزریق دیکلوفناك به این مرکز رسیده است که شـامل  136در مجموع 

مـورد سـایر   22و  مـورد آبسـه   12مـورد نکـروز،   10مورد فاسـیتیس نکـروز دهنـده،    11مورد فلج پا، 
13مورد آنها در کودکان زیـر  61متاسفانه از کل گزارشات فلج ناشی از تزریق، . عوارض بوده است 

با توجه به این گزارشات این مرکز توجه همکـاران را در مـورد تجـویز دیکلوفنـاك بـه      .سال بوده است
:موارد زیر جلب می نماید

لوفنـاك مـدنظر قـرار گیـرد کـه اشـکال خـوراکی        دیکیفقط در صورتی استفاده از شکل تزریقـ -1
. دیکلوفناك و یا سایر ضد دردها موثر نباشند

.سال باید جداً خودداري گردد13از تجویز شکل تزریقی دیکلوفناك در کودکان زیر - 2
دیکلوفناك جزو موارد مصرف ثابت شده این دارو نمی باشد و مصرف آن فقط تباثر ضد- 3

. محدود شودUreteric colicباید به موارد دردهاي شدید مانند 
میلـی گـرم   75در موارد شدید (میلی گرم در روز 75تزریق عضالنی دیکلوفناك باید به میزان -4

. دروز محدود گرد2، حداکثر به مدت )دو بار در روز 
با توجه به گزارشات عوارض شدید ناشی از تزریق دیکلوفناك، این مرکز به هیچ عنوان تجویز -5

. این دارو را به عنوان مسکن در دردهاي معمولی توصیه نمی کند
فرموالسیون ساخت ایران فقط جهت تزریق عضالنی تهیه شده است، لذا از تزریـق وریـدي آن   -6

. جداً خودداري گردد
کر است که به دنبال پیگیري عوارض مـذکور توسـط ایـن مرکـز، مقـرر شـد تـا کارخانـه هـاي          الزم به ذ

سـال و تزریـق   13ت جدیدي را مبنی بر منع مصرف این دارو در کودکـان زیـر   اسازنده دیکلوفناك عبار
. عضالنی عمیق جهت کاهش احتمال وقوع نکروز در محل تزریق، به راهنماي مصرف فرآورده بیفزایند

مکاران گرامی درخواست می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه ناخواسته متعاقـب مصـرف   از ه
و یـا  14185-948صندوق پسـتی  -این دارو و یا سایر داروها مراتب را از طریق مکاتبه با آدرس تهران

.به این مرکز اطالع دهند6405569تلفن 
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها 

و توسعه معاونت غذایی و داروییدفتر تحقیق
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


