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”میلی گرمی100تشدید و توسعه عوارض تزریق ترامادول ”

، ضـمن تشـکر از همکـاري جامعـه محتـرم      22/5/1382مـورخ  ADRمرکـز  28پیرو اطالعیه شـماره  
بـه اطـالع کلیـه    پزشکی در ارسال گزارشهاي مربوط به عوارض دارویی ناشی از مصـرف ترامـادول،   

عارضـه  گـزارش مورد 162تعداد 1382الی پایان مهر 1381که از تیر ماه محترم می رساندهمکاران 
.    ایـران ارسـال شـده اسـت    ADRشهرسـتان مختلـف بـه مرکـز     49دارویی مربـوط بـه ترامـادول از    

سوزش سینه، تنگی نفس شـدید، هیپوتانسـیون و حتـی مـرگ در اثـر تزریـق در مجموعـه گزارشـات             
).         اگرچه ارتباط موارد مرگ گزارش شده با مصرف ترامادول بـه اثبـات نرسـیده اسـت    (دیده می شود 

. این عوارض در هر دو نوع داروهاي خارجی و تولید داخل به یک میزان گزارش شده است
از همکاران محترم درخواست می شود بهدر کشور،مصرف این فرآوردهبی رویه با توجه به افزایش 

:وجه فرمایندزیر تنکات
مانند سردرد هاي معمولی، ( از تجویز شکل تزریقی ترامادول براي دردهاي خفیف تا متوسط -1

از جمله شکل (که با داروهاي ضد درد خوراکی ) دردهاي عضالنی، سرماخوردگی و موارد مشابه آن 
.و یا شیاف ها قابل درمان هستند، مؤکدا خودداري فرمایید) خوراکی ترامادول

دپرسیون تنفسی احتمال بروز ،در بیمارانی که این دارو را به طور تزریقی دریافت می کنند-2
.وجود دارد

ثابت نشده است و مصرف آن در سال 16ترامادول در کودکان زیر ایمنی و اثر بخشی مصرف-3
. این گروه سنی توصیه نمی گردد

یاد حساسیت مانند خارش، کهیر،واکنشهاي آنافیالکتیک کشنده و سایر واکنشهاي ازد-4
در بیماران با سابقه حساسیت به کدئین و . ممکن است بروز نمایدبرونکواسپاسم و آنژیوادم 

.مصرف این دارو توصیه نمی شودسایر اپیوئید ها 
. باید به حداقل ممکن کاهش یابد) در هر دوز مصرفی و در طول هفته(مقدار مصرف ترامادول -5

حترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف این دارو با از همکاران م
.تماس حاصل فرمایند) 6404223: شماره تلفن(مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها 
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