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)Lindane(تشنج متعاقب مصرف موضعی لیندان
وها، یک مورد گزارش مبنی بر بـروز  به اطالع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دار

ساله دریافت نموده است که منجر به بسـتري شـدن بیمـار گشـته     9تشنج متعاقب مصرف لوسیون لیندان توسط کودك 
بـه منظـور   . لیندان به صورت موضعی جهت درمان آلودگیهاي ناشی از جرب و شـپش انسـانی بـه کـار مـی رود     . است

در مواردي حتی منجر به فوت بیمار شود، توجه همکـاران را بـه نکـات زیـر جلـب      پیشگیري از بروز تشنج که می تواند
:می نماید

تشنج و مرگ با مصرف طوالنی مدت داروي لیندان یا با تکرار مصرف و در موارد نادر حتی با یک بار مصـرف  -1
و پارستزي شد، به علـت  چنانچه بیماري پس از استفاده از لیندان دچار سردرد، سرگیجه. آن هم گزارش شده است

.احتمال وقوع تشنج بهتر است تحت کنترل باشد
این دارو فقط باید در بیمارانی که به خط اول درمان جواب نمی دهند یا داروهاي خط اول درمـان مثـل پرمتـرین    -2

Permethrin) ( یا کروتامیتون )Crotamiton (را نمی توانند تحمل کنند، مورد استفاده قرار گیرد.
:موارد زیر از جمله موارد منع مصرف لیندان می باشد-3

زخمهاي بـاز  افرادي که -3کنترلافراد با سابقه تشنج بخصوص تشنجهاي غیر قابل -2از جرب پیشگیري-1
نـوزاد نـارس یـا تـازه     -5افراد با سابقه حساسیت و عارضه با مصرف لیندان -4یا پوست ترك خورده دارند 

.افرادي که طی چندماه گذشته از این دارو مصرف نموده اند-7مها در زمان شیردهی خان-6متولد شده  
:باید با احتیاط صورت گیرد) بعلت باال بودن احتمال وقوع تشنج در این افراد(مصرف لیندان در افراد زیر -4

، سابقه ضـربه بـه سـر،    HIVعفونت ( ، بیماران مبتال به kg50کودکان، سالخوردگان، بیماران با وزن کمتر از 
، افراد الکلی، افرادي که بطور ناگهانی الکل یـا داروهـاي خـواب آور را    )صرع، تومور مغزي، سیروز حاد کبدي 

مانند داروهاي ضد جنـون و  ( قطع کرده اند و افرادي که داروهاي پائین آورنده آستانه تشنج مصرف می کنند 
...)پنی سیلینها و –هیدروکینون –ایزونیازید -اد حاجب مو–متوکاربامول –تئوفیلین –ضد افسردگی 

:موارد زیر باید به بیماران توصیه گردد-5
کـرم،  اعـم از لوسـیون،   ( پیش از مصرف، باید پوست و موها کامالً تمیز و عاري از رطوبت و هـر نـوع چربـی    -١

زیـرا چربـی، رطوبـت و گرمـا بـا     . گـردد ) پماد، مرطوب کننده و در مورد مو فرآورده هـاي روغنـی و حالـت دهنـده هـا     
.افزایش جذب لیندان، احتمال وقوع تشنج را افزایش می دهد

سی سی می باشد و مدت زمان باقی ماندن بر روي پوست براي 60حداکثر میزان دارو براي یک بار مصرف-٢
قی مانـدن در محـل  میـزان مصـرف و زمـان بـا    . سـاعت مـی باشـد   8-12دقیقـه و بـراي لوسـیون    4شامپو حـداکثر  

.بیش از موارد ذکر شده، ممکن است با افزایش جذب لیندان، باعث تشنج گردد
عارضــه متعاقــب مصــرف داروي از همکــاران محتــرم تقاضــا مــی شــود در صــورت مشــاهده هرگونــه  

ADRبـه مرکـز  ) 66404223: شـماره تلفـن   ( مراتب را از طریق فرمهاي زرد و یا به صورت تلفنی لیندان،

.گزارش نمایند
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