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تراماديل ي عًارض آن 
 

هَرد هزد ٍ  24)ػارضِ دارٍيي  گشارػهَرد  67تِ دًثال ٍرٍد دارٍي تزاهادٍل تِ تاسار دارٍيي ايزاى، تؼداد  تِ اعالع كليِ ّوكاراى هحتزم هي رعاًد

 43)تَْع ٍ اعتفزاؽ ؽديددر هياى ػَارك گشارػ ؽدُ، . يزاى ارعال ؽدُ اعتا ADRتِ هزكش  1382الي تيز هاُ  1381در فافلِ تيز هاُ ( هَرد سى 43

اس عايز ػَارك هي تَاى تِ هَاردي ًظيز  .تيؾتزيي هَارد را تِ خَد اختقاؿ هي دّد( هَرد 11) ٍىخكاّؼ فؾار  ٍ ( هَرد 17) ، عزگيجِ(هَرد

% 4هَارد تِ فَرت تشريق ػضالًي ٍ در % 82رٍػ هقزف دارٍ در . ×اؽارُ ًوَد (هَرد 2)ٍ آًافيالكغي ( هَرد 2) تؾٌج ، (هَرد11) تٌفغي اختالالت

.  هَارد تِ فَرت تشريق ٍريدي تَدُ اعت

   يي ٍ ىاثز آگًَيغتي دارد ٍ ػالٍُ تز ايي اس تاس جذب عزٍتَ تزاهادٍل يك دارٍي ضد درد فٌاػي اعت كِ اختقافاً تزرٍي رعپتَراپيَئيدي 

ٍ  ايي دارٍ تِ فَرت خَراكي يا تشريقي در دردّاي ًغثتاً ؽديد حاد يا  هشهي اس قثيل دردّاي تؼد اس ػول جزاحي. هي كٌدًَراپي ًفزيي جلَگيزي 

، افغزدگي ٍ  CNSعزدرد ٍ عزگيجِ، تحزيك )ػَارك عيغتن ػقثي  ؽاهلؽايؼتزيي ػَارك ًاؽي اس ايي دارٍ . دردّاي عزعاًي اعتفادُ هي ؽَد

اس ػَارك ديگز ايي دارٍ هي تَاى تِ دپزعيَى  .هي تاؽد ٍ ػَارك گَارؽي اس جولِ تَْع ٍ اعتفزاؽ ٍ يثَعت( سريق ٍريدي تؾٌج خقَفاً در اًَاع ت

.  اختالالت ادراري ٍ اختالل در قاػدگي اؽارُ ًوَد خَى، افشايؼ فؾاريا  كاّؼ  تٌفغي، ٍاكٌؼ ّاي حغاعيتي،

  :زير تًجٍ فرمايىذ وكات از َمكاران محترم درخًاست مي شًد بٍ در كشًر ما، با تًجٍ بٍ افسايش مصرف ايه فرآيردٌ

 .كِ غالثاً هي تَاى تا تشريق آّغتِ دارٍ اس آى جلَگيزي كزد هي تاؽدتَْع ٍ اعتفزاؽ  ،هْوتزيي ٍ ؽايؼتزيي ػَارك جاًثي تزاهادٍل جولِ اس-1

.   دقيقِ يا تِ فَرت اًفَسيَى اًجام گيزد 2-3ايي دارٍ تايد حداقل عي  ٍريدي تشريق. از تسريق يريذي سريع ايه فرآيردٌ جذا خًدداري وماييذ-2

احتوال  ،دتِ عَر كلي دپزعيَى تٌفغي ايجاد ؽدُ تَعظ تزاهادٍل كوتز اس هزفيي اعت ٍلي در تيواراًي كِ ايي دارٍ را تِ عَر تشريقي دريافت هي كٌي-3

 .ٍجَد دارددپزعيَى تٌفغي تزٍس 

،  (TCAs)، ضد افغزدگي ّاي عِ حلقِ اي  (SSRIs)هقزف ّوشهاى تزاهادٍل تا هْار كٌٌدُ ّاي تاسجذب عزٍتًَيي ر در اث تؾٌجخغز تزٍس -4

 . دگزدى هقزف MAOIsّفتِ تؼد اس قغغ هقزف  2تَفيِ هي ؽَد تا . ديابٍ عايز اپيَئيدّا افشايؼ هي (MAOIs)هْار كٌٌدُ ّاي هًََ آهيٌَ اكغيداس  

احتوال ( هَاردي هاًٌد تزٍهاي عز يا عٌدرم قغغ دارٍ ٍ الكل ) تؾٌج در آًْا تاالعت  خغز تزٍساتقِ فزع ٍ تؾٌج ٍ تيواراًي كِ در تيواراى تا ط -5

.  تزٍس تؾٌج تا تزاهادٍل افشايؼ هي ياتد

.  دهايتزاهادٍل تؾٌج ايجاد ى overdoseؽزايظ ًالَكغاى هي تَاًد در -6

در . تزًٍكَاعپاعن ٍ آًضيَادم تِ عَر ًادر گشارػ ؽدُ اعت  عايز ٍاكٌؾْاي اسدياد حغاعيت هاًٌد خارػ، كْيز،ٍاكٌؾْاي آًافيالكتيك كؾٌدُ ٍ   -7

  .هي ياتد تزٍس حغاعيت افشايؼ خغزتيواراى تا عاتقِ حغاعيت تِ كدئيي ٍ عايز اپيَئيد ّا 

 MAOIs  ٍSSRIsهتؼاقة هقزف ّوشهاى تزاهادٍل ٍ ( ي اس آى كاّؼ يا افشايؼ فؾار خَى ًاػ)   CNSعٌدرم عزٍتًَيٌي ٍ تحزيك يا تضؼيف   -9

 (. تزاهادٍل اس تاسجذب عزٍتًَيي ٍ ًَراپي ًفزيي جلَگيزي هي كٌد . ) هؾاّدُ ؽدُ اعت

فادُ ّوشهاى اعت  اس آًجايي كِ تزاهادٍل اثزات تضؼيف كٌٌدُ تٌفغي الكل، دارٍّاي تي َّؽي، خَاب آٍرّا ٍ  فٌَتياسيي ّا را تقَيت هي كٌد،  -10

.   دابدٍس تزاهادٍل تقليل ييزد ٍ يا احتياط فَرت گ يد تاتا تزاهادٍل ٍ ايي دارٍّا

 .هي تاؽدعزگيجِ ًاؽي اس تزاهادٍل ٍاتغتِ تِ دٍس -11          

 .دابيكاّؼ  ٍ هؾكالت كثدي دٍس دارٍ تايد(  ml/min 30كليزاًظ كزاتيٌيي كوتز اس ) در هَارد ًقـ ػولكزد كليِ   -12

سيزا ايي دارٍ هي تَاًد ٍاتغتگي تِ دارٍ . درهاى تا تزاهادٍل در تيواراًي كِ توايل تِ عَء هقزف اپيَئيدّا يا عاتقِ اػتياد دارًد تَفيِ ًوي ؽَد -13

(Drug dependence) ايجاد كٌد  .

  .ايه گريٌ سىي تًصيٍ ومي گرددثابت وشذٌ است ي مصرف آن در سال  16تراماديل در كًدكان زير  ايمىي ي اثر بخشي مصرف-14

.  سيزا در عالوٌداى خغز تزٍس ػَارك ًاخَاعتِ دارٍّا تيؾتز اعت. تجاٍس كٌد mg/day 300عال دٍس تزاهادٍل ًثايد اس  75در عٌيي تاالتز اس   -15

اعت ػالئن پاتَلَصي داخل جوجوِ را در تيواراى تا افشايؼ فؾار داخل جوجوِ تا احتياط هقزف ؽَد سيزا هيَس حافل اس تزاهادٍل هوكي  -16

 .تپَؽاًد

از َمكاران محترم تقاضا مي گردد در صًرت مشاَذٌ َرگًوٍ عارضٍ متعاقب مصرف ايه داري با مركس ثبت ي بررسي عًارض واخًاستٍ 

. تماس حاصل فرمايىذ(  6404223: شمارٌ تلفه)داريَا 
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