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هشدار مجدد در خصوص عوارض شدید و کشنده ناشی از مصرف سفتریاکسون

به منظور پیشگیري از بروز عوارض شدید و تهدید کننده حیات ناشی از تزریق سفتریاکسون، ضروري است از تجویز و مصرف
هم چنین ضروري است هنگام تجویز. آن اجتناب شودخارج از اندیکاسیونهايدر موارد غیر ضروري ووردهآفراین

الزم به ذکر است که. بیمار بررسی شده، احتیاطات الزم در این خصوص اعمال شود، سابقه حساسیت داروییسفتریاکسون
.ذیردصورت پمجهز به سیستم احیاءدقیقه در مکانهاي 30الی 15طی حداقل این دارو بایدتزریق

مورد گزارش مرگ متعاقب تزریق 5و با توجه به دریافت در خصوص عوارض سفالوسپورینهاي تزریقی این مرکز قبلیپیرو اطالعیه هاي 
:سفتریاکسون در دو ماه اول سال جاري، توجه همکاران محترم را به نکات ذیل جلب می نماید

مورد 953ن با وداروي سفتریاکس، 1388پانزدهم خرداد ماهایت لغ1377سال ازADRدر میان گزارش هاي رسیده به مرکز .1
موارد مرگ گزارش شده میاندر هم چنین.بوده استبه ثبت رسیده در این مرکز گزارش عارضه مسبب بروز بیشترین عوارض 

وارض گزارش شده ع. را به خود اختصاص داده استموارد مرگ نبیشتری،مورد گزارش40سفتریاکسون با ، نیزADRبه مرکز 
عوارض شدید، جدي و تهدیدکننده حیات  گروه که در عمدتا مشتمل بر آنافیالکسی و واکنشهاي شبه آنافیالکسی می باشند 

.قرار می گیرند

، آورده در موارد غیرضروري می باشدمصرف بی رویه فریکی از عوامل موثر بر افزایش وقوع عوارض دارویی، با توجه به اینکه .2
،به عنوان سفالوسپورین نسل سوماندیکاسیونهاي این فرآورده به جزدارو در مواردي ایناز تجویز د شوتوصیه می ا اکید

و اشکال خوراکی موثراز جایگزین نمودن فرم تزریقی آنتی بیوتیکها در مواردي که هم چنین تاکید می نماید .دشوخودداري 

.دشود، جدا پرهیز نمی باشقابل تجویز

از تزریق شودمیموکدا توصیه از آنجایی که سرعت تزریق این فرآورده بر وقوع و کنترل عوارض ناشی از آن موثر می باشد، .3

. دقیقه به طول انجامد30الی15حداقلانفوزیون وریديمده،سریع وریدي آن جلوگیري به عمل آ

بیمار سابقه حساسیت به این فرآورده یا سایر سفالوسپورینها را با توجه به اینکه در برخی از گزارشهاي ارسالی به این مرکز، .4
د و شوبیمار سؤال از داروییدر مورد سابقه حساسیت این دارو یا تزریقوپیش از تجویزشودتوصیه میداشته است،

هم چنین .دشوري جداً خودداتجویز آناز ،سفالوسپورین ها را داردسایر این دارو یا چنانچه بیمار سابقه حساسیت به 
تجویز نیز سابقه حساسیت به پنی سیلین ها وجود در صورت ،با توجه به حساسیت متقاطع پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها

.فقط در مواقع بسیار ضروري و با احتیاط فراوان صورت پذیرداین فرآورده 

و از تزریق توسط افراد غیر حرفه اي یا در انجام گیردتزریق این فرآورده بایستی صرفاً در مراکز مجهز به سیستم احیا.5
.مکانهاي غیر از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیا جداً خودداري شود

6.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

ده هر گونه عارضه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم هاي زرد و ارسال  به صندوق پسـتی  د در صورت مشاهشواز همکاران محترم تقاضا می 
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