
  

  

  

 
   

 
  fdo_kashan@kaums.ac.ir از همكاران  محترم تقاضا مي شود در صورت مشاهده هرگونه اتفاق و عارضه هاي دارويي مراتب را از طريق پست الكترونيك 

  .ارائه نمائيد  معاونت غذا و دارو كاشان DPICبه مركز اطالع رساني دارو و سموم ) 0361- 5579000(يا تماس تلفني ) 0361- 5556080(نمابر 

  بر كودكان متوكلوپراميدتاثير قطره 
ريفالكس در . از مشكالت شايع دوران كودكي، ريفالكس يا برگشت محتويات معده به مري استيكي 

هاي زياد،  هاي مكرر، آروغ زدن ترين آنها شامل استفراغ، سرفه كودكان عالئم زيادي دارد كه مهم
  . شوند اشتهايي مي هاي شبانه و بي قراري خوني، بي  كم

از استفاده  .شود است كه در درمان ريفالكس كودكان تجويز مي قطره متوكلوپراميد، يكي از داروهايي
اين دارو ممكن است سبب تغييرات فشار خون، افزايش ضربان قلب و بخصوص در كودكان و نوجوانان 

قراري و  آلودگي، بي تواند سبب گيجي، خواب همچنين بندرت مي. شودعوارض اكستراپيراميدال سبب 
  .اسهال شود

  

  :را در چه مواردي نبايد مصرف كرد متوكلوپراميد
هاي گوارشي، انسداد روده و نارسايي شديد كبد و كليه و همچنين در موارد  به صرع، خونريزي ءابتال

همچنين در دوران بارداري . استمتوكلوپراميد حساسيت شديد به اين دارو، از موارد منع مصرف 
   .استفاده نشودشود بدون تجويز پزشك از اين دارو  توصيه اكيد مي
گرم در   ميلي 45در دوزهاي كمتر از مي رسد  شود؛ اما به نظر  در شير مادر نيز ترشح مي متوكلوپراميد

  .خطر است روز، براي نوزاد بي
  

  :مصرف كرد متوكلوپراميدچه داروهايي را نبايد با 
داروهاي  ها، هيستامين آنتيآورها،  ها، داروهاي ضدافسردگي، داروهاي ضداضطراب، خواب مسكن

  .مصرف كردبا كنترل بيمار . بايد زير نظر پزشك  ضددرد مخدر و ليتيوم را
  

  :به اين نكات توجه كنيد انبراي كودك متوكلوپراميددر مصرف قطره 
  .داروهاي بدون نسخه نيست، بنابراين حتما با دستور پزشك بايد استفاده شود ء اين دارو جز 
  .ساعت است 8آن به صورت يك قطره به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن، هر مقدار مصرف  
  .قطره را نيم ساعت قبل از غذا به كودك بدهيد 
ها داشت، بايد از دادن قطره  چنانچه كودك حساسيت به صورت برافروختگي صورت و انحراف چشم 

  . خودداري كرد
ايد از مصرف قرص يا شربت پسدوافدرين طبق گزارش انجمن طبي كودكان آمريكا به علت عوارض ب 

 .كرد خودداري متوكلوپراميدهيستامين همراه با  يا آنتي
 

  


