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ید به جاي مترونیدازولاکلرمرگ در اثر تزریق اشتباه پتاسیم

به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عـوارض ناخواسـته داروهـا    
یک مورد گزارش مرگ متعاقب تزریق اشتباه پتاسیم کلرایـد بـه جـاي مترونیـدازول دریافـت      

.استنموده
ساله بوده است که به علت آبسه فک براي وي مترونیدازول تزریقـی تجـویز  12بیمار دختري 

مترونیدازول و پتاسـیم کلرایـد   بنديبسیار زیاد بسته ظاهريولی به دلیل شباهتشده است
کـه  گشـته به اشتباه بـراي ایشـان پتاسـیم کلرایـد تزریـق      مشهد -ساخت شرکت ثامنتزریقی 

.بیمار فوت می نمایداقدامات درمانی الزمغم متاسفانه علیر
به منظور پیشگیري از بروز مجدد این قبیل حوادث، توجه همکـاران محتـرم را بـه نکـات زیـر      

:  جلب می نماید
در Infusol K 15%با نام تجـارتی  مشهد -ساخت شرکت داروسازي ثامنپتاسیم کلراید -1

میلـی  100حجـم با نـام ژنریـک و در   ن شرکت ساخت همامیلی لیتر و مترونیدازول 50حجم 
.لیتر تولید و توزیع می گردد

توصیه می شود پیش از تزریق بسته هاي پالستیکی مترونیدازول محترم به همکاران -2
یا پتاسیم کلراید به دقت مندرجات برچسب فرآورده را مطالعه نموده و مطمئن شوند کـه  

.ده تجویز شده مطابقت داردفرآورده آماده شده جهت تزریق با فرآور
تزریقیبه منظور پیشگیري از حوادث ناگوار ناشی از تزریق اشتباه فرآورده هاي دارویی -3

حتماً فرد تزریق کننـده دارو  در صورت تجویز هر نوع فرآورده تزریقیتوصیه می گـردد  
م فـرآورده  و اطمینان حاصل نمایـد کـه نـا   پیش از تزریق نام فرآورده را به دقت چک نماید

.آماده شده جهت تزریق با فرآورده تجویز شده مطابقت دارد
به دلیل اشتباه در تزریـق  از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه 

، مراتـب را از طریـق فـرم هـاي زرد و یـا بـه       و یا هر نوع فرآورده تزریقی دیگري مذکورهادارو
بـه مرکـز ثبـت و بررسـی عـوارض ناخواسـته داروهـا        ) 6404223: شماره تلفن(صورت تلفنی 
.گزارش نمایند

مرکز ثبت و برررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو–دفتر تحقیق و توسعه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


