
4اطالعیه شماره
ایندومتاسین و عوارض ناشی از آن

عوارض ناخواسـته ناشـی از ایـن دارو در   . ایندومتاسین یک داروي ضد التهاب غیر استروئیدي است
اغلب عوارض ناخواسته ناشی از این دارو وابسته . درصد مصرف کنندگان آن مشاهده می شود60-30

استه ناشی از فرم آهسته رهش و کپسول هاي موجود ایـن دارو  فراوانی عوارض ناخو. به دوز می باشد
. شایع ترین عوارض ناشی از ایندومتاسین عوارض عصبی و گوارشی می باشد. یکسان است

. درصد افراد مصرف کننده بروز مـی کنـد  10یکی از عوارض ناشی از ایندومتاسین سردرد است که در 
ایـن سـردرد   . در این زمان از شدت باالتري برخـوردار اسـت  زمان بروز سردرد، معموالً صبحها بوده و 

عـالوه بـراین   . همراه با تهوع، تورم رگ شقیقه، آتاکسی، لرزش، گیجی، بی خوابی و سـرگیجه مـی باشـد   
عوارض ایندومتاسین ممکن است باعث ایجاد پرفشار خونی، پرفشار خونی ریوي، کاهش فعالیت عوامـل  

همچنـین بـه نـدرت افـت فشـار      . پر فشار خونی سمپاتومیمتیک ها گرددکاهنده فشار و باعث افزایش اثر
. خون با مصرف این دارو نیز به وقوع پیوسته است

:نکات ذیل در مصرف ایندومتاسین باید مورد توجه قرار گیرد
احتمال بروز خطرات شدید گوارشی در مصرف کنندگان ایندومتاسـین، بـه خصـوص در دوره    -1

این دارو در بیماران با ضایعات فعال دستگاه گوارش و تاریخچه . ر نظر گرفتطوالنی مدت را باید د
. عود آن نباید مصرف شود

ایندومتاسین در بیماران مبتال به نارسایی قلبی، پرفشار خونی و مشکالت احتباس آب، بایـد بـا   -2
. زیرا احتمال تشدید احتباس آب وجود دارد. احتیاط مصرف شود

مصرف ایندومتاسین در سالمندان به علت احتمال باالي بروز حوادث سایکوتیک و اثرات سـوء  -3
. گوارشی باید با احتیاط صورت گیرد

این دارو در بیماران با سابقه ابتال به افسردگی، اختالالت روانی، صـرع و سـندرم پارکینسـون    -4
.موارد فوق گرددباید با احتیاط شدید مصرف شود، زیرا ممکن است باعث تشدید

5-NSAIDsبنابراین در . دنعالئم عفونت گردناز جمله ایندومتاسین ممکن است باعث پنهان ماند
. فرد مبتال به عفونت، باید با احتیاط کامل مورد مصرف قرار گیرند

ه شـدید و کشـنده ناشـی از مصـرف ایندومتاسـین، در صـورت       سیتبه علت اثرات هپاتوتوکسی-6
. الئم واکنشهاي شدید کبدي دارو درمانی باید قطع شودمشاهده هرگونه ع

مصرف کورتیکوستروئیدها به همـراه ایندومتاسـین بـه دلیـل افـزایش احتمـال بـروز عـوارض         -7
.صورت گیردگوارشی با احتیاط باید 

خواهشمند است در صورت مشـاهده هرگونـه عارضـه مشـکوك بـه دارو، موضـوع را از طریـق آدرس        
بـا شـماره تلفـن    جهت اطالع بیشتر می توانیـد .به این مرکزاطالع دهید14185-948تهران صندوق پستی 
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