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  “ ميلي گرمي100تشديد و توسعه عوارض تزريق ترامادول “
  

 ، ضـمن تـشكر از همكـاري جامعـه محتـرم             22/5/1382 مـورخ    ADR مركـز    28پيرو اطالعيه شـماره     
بـه اطـالع كليـه      پزشكي در ارسال گزارشهاي مربوط به عوارض دارويي ناشي از مـصرف ترامـادول،               

 عارضـه   گـزارش  مورد   162 تعداد   1382 الي پايان مهر     1381 كه از تير ماه      محترم مي رساند  همكاران  
.     ايـران ارسـال شـده اسـت        ADR شهرسـتان مختلـف بـه مركـز          49دارويي مربـوط بـه ترامـادول از         

سوزش سينه، تنگي نفـس شـديد، هيپوتانـسيون و حتـي مـرگ در اثـر تزريـق در مجموعـه گزارشـات                      
).         اگرچه ارتباط موارد مرگ گزارش شده با مصرف ترامادول بـه اثبـات نرسـيده اسـت                (ديده مي شود    

  . اين عوارض در هر دو نوع داروهاي خارجي و توليد داخل به يك ميزان گزارش شده است
  از همكاران محترم درخواست مي شود به در كشور،مصرف اين فرآوردهبي رويه با توجه به افزايش 

:وجه فرمايند زير تنكات  
مانند سردرد هاي معمولي، ( از تجويز شكل تزريقي ترامادول براي دردهاي خفيف تا متوسط -1

از جمله شكل (كه با داروهاي ضد درد خوراكي ) دردهاي عضالني، سرماخوردگي و موارد مشابه آن 
.و يا شياف ها قابل درمان هستند، مؤكدا خودداري فرماييد) خوراكي ترامادول  

دپرسيون تنفسي احتمال بروز  ،در بيماراني كه اين دارو را به طور تزريقي دريافت مي كنند -2
.وجود دارد  

ثابت نشده است و مصرف آن در  سال 16 ترامادول در كودكان زير  ايمني و اثر بخشي مصرف-3
  . اين گروه سني توصيه نمي گردد

  ياد حساسيت مانند خارش، كهير،واكنشهاي آنافيالكتيك كشنده و ساير واكنشهاي ازد  -4
در بيماران با سابقه حساسيت به كدئين و . ممكن است بروز نمايدبرونكواسپاسم و آنژيوادم 

   .مصرف اين دارو توصيه نمي شودساير اپيوئيد ها 
  . بايد به حداقل ممكن كاهش يابد) در هر دوز مصرفي و در طول هفته(مقدار مصرف ترامادول -5

حترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف اين دارو با از همكاران م
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