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سال2ناشی از مصرف پرومتازین در کودکان با سن کمتر از مرگ

سـال  2فرآورده هاي دارویی حـاوي پرومتـازین هیدروکلرایـد نبایـد در کودکـان بـا سـن کمتـر از         
د زیرا احتمال دپرسیون تنفسی کشـنده در اثـر مصـرف داروي مـذکور در ایـن گـروه      نشومصرف

سـال شـامل تمـام اشـکال     2منع مصرف پرومتازین در کودکان بـا سـن کمتـر از    .وجود داردسنی 
بیشـتر سـال یـا  2سـن در کودکان بـا . دارویی این فرآورده از جمله شربت و فرم تزریقی می گردد

. نیز احتیاط الزم هنگام تجویز این فرآورده باید صورت پذیرد
هسـال بـ  2ز مصـرف پرومتـازین در کودکـان زیـر     مواردي از دپرسـیون تنفسـی و مـرگ ناشـی ا    

.گزارش شده است) FDA( سازمان غذا و داروي آمریکا 
ــاریخ     ــه اي در ت ــازمان طــی اطالعی ــن س ــاس ای ــن اس ــر ای ــل 25ب ــیالدي2006آوری ــه م نســبت ب

عمـوم مـردم  حـرف پزشـکی و   به افراد شـاغل در سال2منع مصرف این فرآورده در کودکان زیر 
کـه والـدین و پرسـتاران اطفـال نبایـد     همچنین ایـن سـازمان تاکیـد نمـوده اسـت      . استهشدار داده 

در کودکان با دو سـال سـن یـا بیشـتر اقـدام      حتیبدون تجویز پزشک نسبت به مصرف پرومتازین
.نمایند

بــه دنبــال دریافــت گزارشــهاي مــرگ در اثــر دپرســیون تنفســی ناشــی از مصــرف پرومتــازین در  
بـه در کشـور آمریکـا  تمـامی انـواع ژنریـک و تجـاري پرومتـازین     labelingسـال،  2کودکان زیـر  

.نحوي تغییر یافته است که هشدارهاي فوق الذکر را منعکس نماید
از همکــاران محتــرم درخواســت مــی گــردد ضــمن توجــه بــه نکــات فــوق الــذکر و در نظــر گــرفتن  

سال، در صـورت مشـاهده هرگونـه عارضـه     2کمتر از منع مصرف این فرآورده در کودکان با سن 
ADRناشی از مصرف پرومتازین با تکمیل و ارسال فـرم زردرنـگ عـوارض دارویـی بـه مرکـز       

ــی    ــاس تلفن ــی تم ــا ط ــران و ی ــن ( ای ــماره تلف ــزارش  ) 66404223: ش ــز گ ــن مرک ــه ای ــب را ب مرات
.فرمایند
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