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مصرف سالمترولهشدار مهم در رابطه با
به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عـوارض ناخواسـته داروهـا اخیـراً سـه مـورد گـزارش        

وده اسـت کـه   سـم دریافـت نمـ   آدر سـه بیمـار مبـتال بـه     (Serevent)تشدید حمالت تنفسی متعاقب مصرف سالمترول 
الزم به ذکر است که هر سه بیمار هنگام شـروع حملـه آسـم از    .متاسفانه در یک مورد منجر به مرگ بیمار گشته است

سالمترول استفاده نموده اند و با توجه به اینکه شروع اثر این فرآورده بـا تـاخیر صـورت مـی گیـرد و لـذا جهـت        
ارتباط میان مصرف سالمترول و عوارض مذکور بـه اثبـات   ردد،مصرف در هنگام بروز حمالت حاد آسم توصیه نمی گ

.  نرسیده است
ایـن فـرآورده   . آدرنرژیک می باشد2ک از دسته آگونیست هاي انتخابی گیرنده هاي یتمسالمترول یک داروي سمپاتومی

انسـداد  مـزمن  بیمـاري و آسـم  در پیشگیري از برونکواسپاسم در بیماران مبـتال بـه   طوالنی اثر به عنوان برونکودیالتور 
شـدید ریـوي ناشـی از مصـرف سـالمترول،     به منظور پیشگیري از بروز عـوارض . مصرف می گردد(COPD)ریوي 

:توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید
(COPD)یـوي  مزمن انسداد ريآسم یا بیماردر بیماریهاي تنفسی نظیر هان نگاهدارندمدرفقط به عنوانسالمترول -1

توصیه COPDمصرف سالمترول در بیماران مبتال به آسم حاد پیشرونده یا عالئم حاد .مورد استفاده قرار می گیرد
.زیرا بروز عوارض ریوي حاد شدید و حتی کشنده در این موارد گزارش شده استنمی گردد،

.هبود عالئم حاد آسم توصیه نمی گرددمصرف آن جهت بلذا شروع اثر سالمترول با تاخیر صورت می گیرد و -2
به عنوان مناسب ک استنشاقیتییک داروي سمپاتومیمدر رابطه با مصرفکلیه بیماران مصرف کننده سالمترول باید -3

. قرار گیرندحاد تحت آموزش عالئم هنگام بروز درمان مکمل 
. ، برونکــو اسپاســم حــاد اتفــاق افتــدله پــس از مصــرف یــک داروي ســمپاتومیمتیکصــبــه نــدرت ممکــن اســت بالفا-4

، و یـا بـه علـت    برونکواسپاسم حاد ممکن است به علت واکنش ازدیاد حساسیت بـه دارو یـا یکـی از اجـزاء فرموالسـیون     
Paradoxical Effectله قطع گرددصورده باید بالفاآدر چنین شرایطی مصرف فر. باشد .

بنابراین بایـد بـه بیمـاران مصـرف کننـده      . کی یا استنشاقی نمی باشدسالمترول جایگزین کورتیکوستروئیدهاي خورا-5
سـالمترول نسـبت بـه کـاهش مقـدار مصـرف یـا قطـع مصـرف          مصرفیه گردد که هنگام شروعصکورتیکوستروئید تو

. دگردپیشرفت آسم منجر به زیرا ممکن است ،دنکورتیکوستروئیدها اقدام ننمای
، خطر بـروز حمـالت   2003در آگوست (FDA)جانب سازمان غذا و دارو در آمریکا بر اساس اطالعیه انتشار یافته از-6

کشنده آسم یا مرگ هاي مرتبط با آسم در بیماران دریافت کننده سالمترول با درصدي کم ولی معنی دار از نظـر آمـاري   
.افزایش می یابد

زشک به طور ناگهانی داروي خـود را قطـع   به بیماران مصرف کننده سالمترول توصیه می گردد که بدون مشورت با پ-7
. ننمایند

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقـب مصـرف ایـن دارو بـا مرکـز ثبـت و       
.تماس حاصل فرمایند) 6404223: شماره تلفن(بررسی عوارض ناخواسته داروها 
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