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سرفه و سرماخوردگیئمالعهشدار در خصوص مصرف فرآورده هاي مورد استفاده جهت رفع 
در کودکان با سن کمتر از دو سال

مورد استفاده جهت OTCفرآورده هاي نسبت به مصرف(FDA)اخیراً سازمان غذا و داروي آمریکا کهبه اطالع همکاران محترم می رساند

این سازمان پیشنهاد نموده است که فرآورده هاي .رفع عالئم سرماخوردگی و سرفه در کودکان با سن کمتر از دو سال هشدار داده است

این پیشنهاد . دنرار نگیرسال به علت احتمال ایجاد عوارض جدي و تهدید کننده حیات مورد استفاده قدودر گروه سنی کمتر از ،ذکر شده

. د و حتی مرگ در گروه سنی نامبرده بوده استمبنی بر وقوع عوارض شدیبر مبناي دریافت اطالعاتی 

مشخص گردید که ،به دنبال انتشار اطالعیه مذکور و استعالم از همکاران گروه پزشکیADRدر بررسی هاي صورت گرفته در مرکز 

منجر به ت با فرآورده هاي مورد استفاده در کشور ما نیز در گروه سنی کمتر از دو سال مشاهده شده است که متأسفانه مواردي از مسمومی

. ستاگشتهبیمارستان درانبستري شدن کودک

:توجه همکاران محترم را به موارد زیر جلب می نماید،قبیل عوارضلذا به منظور پیشگیري از وقوع این

وپسودوافدرین دکونژستانها نظیر ، و سیپروهپتادینکلرفنیرامین، برم فنیرامیننظیر دیفن هیدرامین، آنتی هیستامین هاتجویز-1

به طور کلی در کودکان با سن کمتر از دو سال گایافنزیندکسترومتورفان و خلط آورها نظیر ضد سرفه ها نظیر فنیل افرین، 

قرص و شربت سرماخوردگی کودکان، از قبیل در کودکاناجزاء مذکورلذا در صورت تجویز فرآورده هاي حاوي . توصیه نمی گردد

، )حاوي پسودوافدرین(شربت دکسترومتورفان پیشربت گایافنزین، ،شربت دیفن هیدرامین،)حاوي کلرفنیرامین و پسودوافدرین(

ین، قطره بینی فنیل افرین، شربت و قرص کلر فنیل آم،)حاوي گایافنزین، کلرفنیرامین و پسودوافدرین(شربت اکسپکتورانت 

.دنمونکات فوق توجه به بایدشربت و قطره دکسترومتورفان 

با توجه به اینکه فرآورده هاي مورد استفاده جهت رفع عالئم سرماخوردگی و سرفه ممکن است حاوي بیش از یک ماده مؤثره -2

جهت تنظیم دقیق مقدار ه و مقدار موجود در فرآورده باشند، در صورت ضرورت به تجویز براي کودکان حتماً نام مواد مؤثر

.به دقت بررسی گرددیا وزن کودك /مصرف با توجه به سن و

، ممکن است مقدار مواد مؤثره مشترك موجود در هاي مذکورفرآورده ی از دقت نمایید که در صورت تجویز بیش از یک-3

از تجویز غیر ضروري بیش از لذا . گرددويومیتسماز حد مجاز فراتر رفته، منجر به مکودك فرآورده هاي تجویز شده براي 

.نماییداجتناب انبراي کودکیک فرآورده حاوي هر یک از اجزاي مذکور 

.ندفرآورده هاي مورد اشاره نباید به منظور کمک به خواب کودك و ایجاد حالت خواب آلودگی در وي مصرف گرد-4

، علت ایجاد بیماري را رفع نمی نمایند و در کوتاه نمودن جهت رفع عالئم سرماخوردگی و سرفهفرآورده هاي مورد استفاده -5

. این فرآورده ها فقط به بهبود عالمتی بیماري کمک می نمایند. دوره بیماري کودك نیز مؤثر نمی باشند

اندازه گیرياز پیمانه یا قاشق هاي مخصوص ،فرآورده براي کودكنظیم مقدار تجویز شده تنمایید که جهت توصیهبه والدین -6

.دنماینز اندازه گیري مقدار مصرف توسط قاشق هاي خانگی، به دلیل استاندارد نبودن اندازه آنها، خودداري دارو استفاده نمایند و ا

.را در محلی دور از دسترس کودکان نگاهداري نمایندمذکوربه والدین تأکید نمایید که فرآورده هاي -7

.                                                                                                   فرماییداین اطالعیه مراجعه پیوستموجود در بازار دارویی کشور به جهت آگاهی از مقادیر اجزاء برخی فرآورده هاي  -8
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برخی فرآورده هاي مورد استفاده جهت رفع عالئم سرماخوردگی و سرفه فهرست 

میلی لیتر5میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید در هر 15: شربت دکسترومتورفان.1

میلی لیتر5هر میلی گرم پسودوافدرین در30میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید  و 15:شربت دکسترومتورفان پی.2

میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید در هر میلی لیتر4:ره دکسترومتورفانقط.3

میلی لیتر5میلی گرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید در هر 5/12: شربت دیفن هیدرامین .4

میلـی  5رمیلی گرم آمونیـوم کلرایـد در هـ   125میلی گرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید و 12/ 5: شربت دیفن هیدرامین کامپاند.5
لیتر

میلـی  5میلی گرم پسودوافدرین در هر 30میلی گرم کلرفنیرامین مالئات و 2میلی گرم گایافنزین، 100:  شربت اکسپکتورانت .6
لیتر

پسودوافدرین میلی گرم5/7میلی گرم کلرفنیرامین مالئات و5/0میلی گرم استامینوفن، 80: قرص سرماخوردگی کودکان.7

میلی لیتر5هر میلی گرم پسودوافدرین در10میلی گرم کلرفنیرامین مالئات و67/0:  ی کودکانشربت سرماخوردگ.8

میلی لیتر5میلی گرم کلرفنیرامین مالئات در هر 2: شربت کلرفنیرامین.9

میلی لیتر5میلی گرم گایافنزین در هر 100:شربت گایافنزین.10

درصد25/0لراید فنیل افرین هیدروک:  25/0قطره بینی فنیل افرین.11

درصد5/0فنیل افرین هیدروکلراید :  5/0قطره بینی فنیل افرین.12

اشـاره  رماخوردگی و سـرفه سـ جهت رفع عالئم به ذکر است که در فهرست فوق، تنها به برخی از فرآورده هاي مورد استفاده الزم
در آن و مقـادیر ذکـر شـده جهـت     شده است، لذا توصیه می گردد که هنگام مصرف هر گونه فرآورده مشابه، حتما به اجزاء موجود


