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شوك آنافیالکسی ناشی از تزریق وریدي سفازولین

بـه اطـالع همکـاران محتـرم مـی رسـاند کـه مرکـز ثبـت و بررسـی عـوارض            39اطالعیه شماره پیرو
مـورد گـزارش مبنـی بـر بـروز عـوارض دارویـی متعاقـب        40تـا کنـون   81ناخواسته داروها از سال 

دریافت نمـوده اسـت، کـه در بـین آنهـا     ) فرآورده اي از نسل اول سفالوسپورین ها( تزریق سفازولین
مــرگو یــک مــورد شــوك آنافیالکســیمــورد 4وchest painمــورد 2مــورد اخــتالالت تنفســی، 7

به منظور پیشگیري از بروز این قبیل عوارض توجه همکاران محتـرم را بـه نکـات    . مشکوك بوده است
:مایدزیر جلب می ن

سفازولین مانند پنـی سـیلین مـی توانـد شـوك آنافیالکسـی بدهـد، آنافیالکسـی ناشـی از سـفازولین          -
.از جمله عوارض ذکر شده در مراجع دارویی می باشد و ممکن است باعث مرگ بیمار شود

ین هـا در با توجه به باال بودن میزان مصرف آنتـی بیوتیکهـاي تزریقـی از جملـه سفالوسـپور     -
.کشور ما بروز  واکنش هاي افزایش حساسیتی ناشی از مصرف آنها نیز افزایش یافته است

دقیقـه باعـث کـاهش احتمـال    10-15تزریق وریدي سفالوسپورین ها از جمله سـفازولین طـی   -
.بروز عوارض شدید دارویی می گردد

در صـورت مشـاهده   . هنگام آماده سازي ویال، پس از افزودن حالل آن را به خوبی تکان دهید-
.از تزریق آن خودداري نماییدذرات یا هر گونه تغییري

.باشدشفافمحلول تزریق وریدي سفازولین همیشه باید -
ن از محلـول  سی سی مایع مورد نیاز است، که مـی تـوا  50-100جهت انفوزیون وریدي حداقل -

.استفاده کرد% 5و یا دکستروز % 9/0کلرید سدیم 
با هر کدام از سفالوسپورین ها، از تجویز و مصـرف   حساسیت شدید در صورت وجود سابقه -

.سفالوسپورین دیگر خودداري گردد

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه متعاقب مصرف داروي 
به مرکز ثبت و ) 66404223( راتب را از طریق فرم هاي زرد و یا به صورت تلفنی مذکور، م

.بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش نمایند

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو–دبیرخانه تحقیقات کاربردي 
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