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از موارد مصرف اسپري و قطره بینی دسموپرسینPNEحذف اندیکاسیون 

نسبت به سایر اشکال دارویی این فرآورده، به دلیل افزایش معنی دار گزارشهاي هیپوناترمی شدید ناشی از مصرف  اسپري و قطره بینی دسموپرسین 
.دشحذف موالسیون هاي داخل بینی دسموپرسینراز موارد مصرف فدر کودکان  )PNE)Primary Nocturnal Enuresisاسیون اندیک

سازمان غذا و داروي آمریکا ومطالب منتشره از جانب در خصوص ADRتوسط مرکز به دنبال بررسی هاي صورت گرفته
از موارد مصرف PNEحذف اندیکاسیون داروي دسموپرسین مبنی بر وشور در برتغییر اعمال ، انگلیسمرکز فارماکوویژیالنس 

دریافتی افزایش معنی دار تعداد گزارشهاي دلیل به اقدام این . در کشور مورد تایید قرار گرفتاین فرآوردهاسپري و قطره بینی 
در مقایسه با دسموپرسین ه بینیاسپري و قطرمصرف ناشی ازهیپوناترمی شدید و تشنج توسط سازمانهاي مذکور مبنی بر 

:، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نمایدبروز این عوارضبه منظور پیشگیري از . استصورت گرفته سایر اشکال 

، در معرض خطر ابتال به قرار می گیرندبینی دسموپرسیناسپري و قطرهتحت درمان با که PNEکودکان مبتال به .1
ن یبنابراین، فرموالسیونهاي داخل بینی دسموپرس. د که می تواند منجر به تشنج و مرگ شودنمی باشهیپوناترمی شدید
. مورد مصرف قرار گیردPNEنباید جهت درمان 

که یا شرایطیصورت بروز بیماریهاي حاددر می باشند،قرصهاي دسموپرسینکه تحت درمان با PNEبیماران مبتال به در .2
، تمرینهاي ورزشی شدید یا سایر شرایطی راجعهمانند تب، اسهال یا استفراغ می شودآب و الکترولیت عدم تعادلمنجر به 

.دشوباید قطع بااین دارود، درمانومی شافزایش مصرف آبهبمنجر که 

ممنوع به هیپوناترمی یا بیماران با سابقه هیپوناترمی در بیماران مبتال دسموپرسینفرموالسیونهاي تمامی مصرف .3
فرموالسیونهاي یدر بیمارانی که در معرض خطر مسمومیت با آب همراه با هیپوناترمی هستند، تمامهمچنین. می باشد

.دسموپرسین باید با احتیاط مصرف شوند

.شودقرصهاي دسموپرسین باید محدود مصرفساعت بعد ازهشتساعت قبل تا یکمصرف مایعات از .4

. دسموپرسین در بیماران مبتال به پرنوشی سایکوژنیک یا عادتی باید با احتیاط مصرف شودفرموالسیونهايیتمام.5

خطر مسمومیت با آب و فرموالسیونهاي دسموپرسین در بیماران مصرف کننده داروهایی که موجب افزایش یتمام.6
کلرپرومازین، ، از جذب سروتونینمهار کننده هاي انتخابی ب،مانند ضد افسردگی هاي سه حلقه اي(د شونمی هیپوناترمی

. ، باید با احتیاط مصرف شوند)، الموتریژین و کاربامازپینNSAIDsضد دردهاي اوپیوئیدي، 

بیماران مصرف کننده دسموپرسین که بیش از حد الزم مایعات مصرف می نمایند، بیش از سایرین در معرض خطر ابتال به .7
.هیپوناترمی ناشی از این دارو می باشند

به بیماران مصرف کننده دسموپرسین توصیه نمایید که در صورت بروز عالئم هیپوناترمی مانند تهوع، استفراغ، خستگی .8
. را مطلع نمایندجحتماً پزشک معال، کاهش اشتها، تحریک پذیري، توهم و گیجیمفرط، ضعف یا گرفتگی عضالنی

مصرفبسیار گرم، تمرینات بدنی شدید و سایر شرایطی که افزایش یا در شرایطی نظیر آب و هواي ،در کودکان و سالمندان.9
.ددسموپرسین باید به دقت تنظیم شودریافت مایعات و مقدار مصرفیتعادل میان ، آب قابل انتظار می باشد
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