
 

 

 مسمومیت با ترامادول
 

 

 
 

 

 :گروه تنظیم کننده

 عمومیدکتری دارو سازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثر بر سیستمٔمو یضددرد صناع یکترامادول 

 500و  50است که قرص  یاعصاب مرکز

و  5 مپولهایٔا یلیگرم،م  50کپسول  یلیگرم،م

هسته ٔا)و قرص ترامادول رتارد  یلیلیترم 2

. ن وجود داردٔا یلیگرمم 500( رهش

 ن به ترتیبٔا یلیلیتریم 2و  5 مپولهایٔا

 .ستترامادول ا یلیگرمم 500و  50 یحاو

 

 

 

 

 

 

در چهار ساعت اول پس از مصرف ترامادول 

 راد مصرفبیشترین احتمال بروز تشنج در اف

همچنین در . کننده ایـن دارو وجود دارد

افراد مستعد نوبت دوم تشنج نیز با فاصله 

زمان . ت اول رخ داده بودزمانی کمی از نوب

نظر گرفتن بیماران حدود  مناسـب تحت

ن میتوان بیماران ٔچهار ساعت بوده و پس از ا

 .را با عالیم هشدار ترخیص نمود

 یداروها گریمصرف ترامادول با الکل و د

خطرناک  یخواب آور باعث بروز عوارض جانب

مصرف ترامادول . شود یمرگ م یو حت

توسط زنان باردار ممکن است باعث تولد 

 .نوزاد ناقص شود

از ترامادول و  دیسال نبا 22 ریکودکان ز

افراد . ترامادول استفاده کنند یحاو یداروها

ترامادول را بعد از  دیسال نبا 21تا  22 نیب



 

از جمله بر ) ها مصرف کنند  یجراح یبرخ

 یوه مصرف ترامادول برابه عال(. داشتن لوزه

 ایسال که چاق هستند  21تا  22 نیافراد ب

 هیباشند، توص یم یدچار مشکالت تنفس

 .شود ینم

 
با  مار مسمومیتٔا یشترینب یدارا یرانا

نشانه در  ینمهمتر. امادول در جهان استتر

 یکبارهفراوان و  یربا مصرف مقاد یتمسموم

عموما  افراد مسموم . مردمک است یدارو، تنگ

 یاریدارو دچار افت هوش یباال ادیربا مق

 ینانس، وجود اژمراجعه به اور ینو ح نشد

 ینمصرف ا یطر احتمالخنشانه، پزشک را از 

ممکن است فاقد  یمارانب. ی کندم عمواد مطل

در  یددچار افت شد یا یودبخودخ یتنفس

 .ون باشندخفشار 

 
تشنج است که  یات،ح یدکنندهعوارض تهد از

 یماراناز ب یحرکات مشابه با تشنج در تعداد

 ینگرم از ا ینبا مصرف  چند. یشودم یدهد

اقدام در  یناول. طر مرگ وجود داردخدارو 

انس ژبا اوربراورد با فرد مشکوک، تماس 

بر  یدرا با یمارامداد، ب یمت یدنتا رس. است

 یمشکل تنفس یماراگر ب. ندواباخپهلو  یک

و دادن  ییهوا یهاهبا بازکردن را یددارد با

دارو . کمک کرد یبه و یتنفس مصنوع

کند،  وریٔآواب خ یا یجیگ یجادممکن است ا

طرناک خو  یقدق یاز کارها یدبا ینبنابرا

با توجه  -. یداجتناب نما... و  یرانندگ یرنظ

 یجادا یتیون وضعخدارو افت فشار  ینکهبه ا

انجام  یجبه تدر یدبا یتوضع ییرتغ یکند،م

رامبخش و خواب ٔآ یاز مصرف داروها. ودش

. یدل باال اجتناب نمااختد ور و الکل به دلیلٔآ

باعث  یتواندمدت دارو م یمصرف طوالن

 .شود یادو اعت یوابستگ

 


