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   سال2 ناشي از مصرف پرومتازين در كودكان با سن كمتر از مرگ

  
 سـال   2فرآورده هاي دارويي حـاوي پرومتـازين هيدروكلرايـد نبايـد در كودكـان بـا سـن كمتـر از                      

  د زيرا احتمال دپرسيون تنفسي كـشنده در اثـر مـصرف داروي مـذكور در ايـن گـروه                   ن شو مصرف

 سـال شـامل تمـام اشـكال       2 منع مصرف پرومتازين در كودكان بـا سـن كمتـر از              .وجود دارد سني  

  بيـشتر   سـال يـا  2  سـن در كودكان بـا   . دارويي اين فرآورده از جمله شربت و فرم تزريقي مي گردد          

  . نيز احتياط الزم هنگام تجويز اين فرآورده بايد صورت پذيرد

  ه سـال بـ    2ز مـصرف پرومتـازين در كودكـان زيـر           مواردي از دپرسـيون تنفـسي و مـرگ ناشـي ا           

  .گزارش شده است) FDA( سازمان غذا و داروي آمريكا 

ــاريخ     ــه اي در ت ــن ســازمان طــي اطالعي ــن اســاس اي ــر اي ــل 25ب ــيالدي2006 آوري ــه  م ــسبت ب    ن

 عمـوم مـردم    حـرف پزشـكي و       به افراد شـاغل در      سال 2منع مصرف اين فرآورده در كودكان زير        

      كـه والـدين و پرسـتاران اطفـال نبايـد          همچنين ايـن سـازمان تاكيـد نمـوده اسـت            . استهشدار داده   

 در كودكان با دو سـال سـن يـا بيـشتر اقـدام        حتي بدون تجويز پزشك نسبت به مصرف پرومتازين      

  .نمايند

   بــه دنبــال دريافــت گزارشــهاي مــرگ در اثــر دپرســيون تنفــسي ناشــي از مــصرف پرومتــازين در  

     بـه  در كـشور آمريكـا     تمـامي انـواع ژنريـك و تجـاري پرومتـازين           labeling سـال،    2كودكان زيـر    

  .نحوي تغيير يافته است كه هشدارهاي فوق الذكر را منعكس نمايد

  از همكــاران محتــرم درخواســت مــي گــردد ضــمن توجــه بــه نكــات فــوق الــذكر و در نظــر گــرفتن  

 سال، در صـورت مـشاهده هرگونـه عارضـه     2كمتر از  منع مصرف اين فرآورده در كودكان با سن         

 ADR   ناشي از مصرف پرومتازين با تكميل و ارسال فـرم زردرنـگ عـوارض دارويـي بـه مركـز       

ــي    ــاس تلفن ــي تم ــا ط ــران و ي ــن ( اي ــزارش  )  66404223: شــماره تلف ــز گ ــن مرك ــه اي ــب را ب            مرات

  .فرمايند
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 ز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهامرك

  معاونت غذا و دارو

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  


