
60اطالعیه شماره 
29/6/1385: تاریخ

تزریق عضالنی آمپول دیکلوفناك سدیممشکوك بهگزارش جدید افتادگی مچ پا 
ــاي   ــه ه ــرو اطالعی ــینپی ــز پیش ــول      ADRمرک ــالنی آمپ ــق عض ــب تزری ــا متعاق ــچ پ ــادگی م ــه افت ــوص عارض در خص

دود شـدن مصـرف آمپـول دیکلوفنـاك سـدیم بـه       از محـ پسمشابهدیکلوفناك سدیم و با توجه به عدم دریافت گزارش 
مبنی بـر بـروز   جدید یدر مرداد ماه سال جاري، گزارشADRمرکز که بیمارستانها، به اطالع همکاران محترم می رساند 

.تزریق عضالنی آمپول دیکلوفناك دریافت نموده استافتادگی مچ پا مشکوك بهعارضه 
بـه اورژانـس بیمارسـتان    )تیـر کشـنده بـه پهلوهـا    (ا درد شـدید اپـی گاسـتر    ساله اي بـوده اسـت کـه بـ    24آقاي مورد اول 

. پزشک اورژانس جهت تخفیف عالئـم اولیـه بـراي وي آمپـول دیکوفنـاك و هیوسـین تجـویز مـی نمایـد         ،مراجعه نموده
پـس از  گشـته،  حتـانی  بیمار حین تزریق آمپول دیکلوفناك دچار درد شدید و غیر متعارف در محل تزریق و لرزش اندام ت

بعمـل آمـده از بیمـار    ) EMG(الکترومیـوگرافی . گـردد ی مـ نیم ساعت اندام تحتـانی از ناحیـه زانـو بـه پـائین بـی حـس        
.عصب سیاتیک می باشدشاخه پرونئالنشان دهنده آسیب شدید 

مراجعـه مـی کنـد کـه بـا شـک بـه        ساله اي بوده است که به دنبال درد کتف بـه اورژانـس بیمارسـتان    75آقاي وممورد د
بـه منظـور کـاهش    . به عمـل مـی آیـد کـه نرمـال بـوده اسـت       ) EKG(از وي الکتروکاردیوگرافی انفارکتوس میوکارد،

عضـالنی تزریـق مـی گـردد کـه بالفاصـله پـس از تزریـق دچـار          بـه صـورت   درد عضالنی، براي وي آمپول دیکلوفنـاك  
.می گرددمنجر به اختالل در راه رفتن به تدریج در روزهاي بعد ،بی حسی در پا شده

:را به نکات زیر جلب می نمایدمحترم توجه همکاران مجددادر رابطه با تزریق آمپول دیکلوفناك
با توجه به وجود مستندات قـوي در ارتبـاط بـا عـوارض ناشـی از آمپـول دیکلوفنـاك سـدیم، مصـرف ایـن آمپـول از            -1

.محدود شده استبیمارستانها به1380ه سال شهریورما
دارو در بیمارستانها نیز باید فقط به مواردي که اندیکاسـیون دارد و جـایگزین دیگـري    این تجویز -2

از تجویز این دارو در درمان تـب، سـرماخوردگی و دردهـاي    . براي آن وجود ندارد، محدود گردد
.خفیف و متوسط باید اجتناب شود

.سال ممنوع می باشد15پول دیکلوفناك در کودکان زیر تجویز آم-3
آمپول دیکلوفناك سدیم باید به صورت عمیق در ربع فوقـانی خـارجی عضـله گلوتئـال تزریـق      -4

.گردد
در (میلـی گـرم در روز   75مقدار مصرف آمپول دیکلوفناك سـدیم بـه صـورت تزریـق عضـالنی،      -5

حـد اکثـر بـه    )  میلی گـرم دو بـار در روز  75ن دارو، دردهاي بسیار شدید مشمول اندیکاسیونهاي ای
.  مدت دو روز می باشد
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