
*هشدار*

Cisaprideسیزاپراید

در مواردي که بیمار به )Gastroesophageal(مري–سیزاپراید جهت پیشگیري ودرمان عالمتی رفالکس معدي 
. سایر درمانها پاسخ دهی مناسب نداشته باشد، تجویز می گردد

م تقاضا می شود با توجه به عوارض شدید وگزارشات مرگ ناشی از مصرف این دارو از همکاران محتر*
:هنگام تجویز سیزاپراید به موارد ذیل توجه فرمایند

این دارو در بیماران مبتال به هر گونه اختالالت قلبی خصوصاً کاردیومیوپاتی، برادي کاردي، -1
بطنی و اختالالت عملکرد گره سینوسی –دهلیزي 3و 2، بلوك درجه )CHF(نارسائی احتقانی قلب 

.منع مصرف دارد
، آریتمی بطنی، ایسکمی، بیماریهاي QTادیکه سابقه بیماریهایی نظیر طوالنی شدن فاصله درافر-2

مادرزادي دارند، منع مصرف Long  QTدریچه اي قلب و یا سابقه مشخص شده فامیلی سندرم 
.دارد

مانند              P450  3A4استفاده همزمان این دارو با داروهاي مهار کننده آنزیم سیتوکروم -3
کتوکونازول، ایتراکونازول، فلوکونازول، (، ضد قارچها ...)اریترومایسین،(آنتی بیوتیکهاي ماکرولیدي 

و داروهایی که ... ) ایندیناویز، نلفیناویر، ریتوناویر، ( پروتئاز HIV، مهار کننده هاي ...)میکونازول، 
ینیدین، سوتالول،         ک( می شوند مانند آنتی آریتمی ها QTمنجر به طوالنی شدن فاصله 

، ضد افسردگی هاي سه حلقوي، برخی ضدافسردگی هاي چهار حلقوي،       ...)پروکائین آمید، 
.، استامیزول، بپریدیل و ترفنادین منع مصرف دارد....)فنوتیازین ها، ( برخی آنتی سایکوتیکها

.صرف دارداین دارو در نارسایی هاي کلیوي وتنفسی وسرطانهاي پیشرفته منع م-4
در صورتیکه افزایش حرکات دستگاه  گوارش خطرناك باشد مانند بیماران مبتال به خونریزیهاي -5

.گوارشی وانسداد مکانیکی روده و پرفوراسیون، از مصرف این دارو خودداري گردد
در شرایطی که منجر به اختالالت الکترولیتی می گردد، مانند دهیدراسیون شدید، استفراغ و       -6

.سوء تغذیه از مصرف این دارو خودداري گردد
در بیماران مصرف کننده ( از مصرف همزمان این دارو با دیورتیکهاي دفع کننده پتاسیم وانسولین -7

.وآب گریپ فروت خودداري شود) Acute  Settingsدر فاز 
ی این دارو در با توجه به گزارشات متعدد مرگ ناشی از مصرف این دارو در کودکان، ایمنی وکارآی-8

.سال به اثبات نرسیده است16کودکان زیر 
 توصیه می گردد قبل از تجویز سیزاپراید، الکتروکاردیوگرام وتستهاي خونی نظیر اندازه

.انجام گیرد...) کلسیم، منیزیم، پتاسیم و(گیري کراتینین و الکترولیتهاي سرم 

دارووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و 
28/6/1379


