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ReNu with MoistureLocجمع آوري محلول شستشوي لنز 

نسـبت 2006در پانزدهم ماه مـی سـال   Baush&Lombشرکت به اطالع کلیه همکاران می رساند که 
از جمله از بازارهاي جهانیReNu with MoistureLocلنز شستشوي جمع آوري محلول به دستور 

Fusarium Keratitisاین اقدام به دنبال دریافت گزارشـهایی مبنـی بـر بـروز     . اقدام نموده استانایر

. متعاقب مصرف این فرآورده صورت گرفته است
اظهـــار مـــی نمایـــد کـــه ویژگـــی خـــاص فرموالســـیون محلـــول       Baush&Lombشـــرکت 

ReNu with MoistureLocیوم را افزایش دهدمی تواند خطر بروز عفونت فوزاریدر شرایط خاص.
موجـب افـزایش   ل مـی توانـد   ایـن محلـو  علمی و اپیدمیولوژیکی به نظر می رسد که اطالعاتبر مبناي

شـرکت تصـمیم بـه جمـع آوري سـریع محلـول      لـذا ایـن   ،دگـرد بـه فوزاریـوم   جهـت ابـتال   حساسیت 
ReNu with MoistureLoc گرفته استاز سطح بازارهاي جهانی.

که بررسـی  نموده است اعالمتصمیم نیز ضمن حمایت از این) FDA(ذا و دارو در آمریکا سازمان غ
بــــا محصــــوالت مشــــابهتــــا ایــــن تــــاریخ بــــروز مشــــکل    هــــاي صــــورت گرفتــــه   

ReNu MultiPlus وReNu Multi-Purpose ــد ــواع برن ــا ان ــد  -ی ــرآورده را تائی ــن ف ــک ای ژنری
.همچنان به جمع آوري اطالعات بیشتر در این زمینه ادامه می دهداین سازماناما نمایدنمی 

ــزارش   ــر گ ــا ب ــوارد   ، FDAبن ــاریخ م ــن ت ــا ای ــددي ت ــول  راز فوزامتع ــا محل ــاط آن ب ــه ارتب ــوم ک ی
ReNu with MoistureLoc تصمیم اخیر جهـت  . توسط این سازمان شناسایی شده استاثبات گشته

رده بر مبناي مشاهده افزایش غیر معمول موارد فوزاریوم ناشی از مصرف       جمع آوري این فرآو
ReNu with MoistureLoc      در مقایسه با تعداد موارد گزارش شـده ناشـی از سـایر فـرآورده هـاي

ایـن  میـزان بـروز   ) CDC(بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماریها در آمریکـا  . مشابه موجود می باشد
.از حد معمول خارج نشده استمی نمایند،که از سایر محلولها استفاده عفونت در افرادي 

Reference:www.fda.gov/MedWatch/

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مشـکوك بـه مصـرف   محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هر گونـه عارضـه   از همکاران 
به مرکـز  ) 66404223(مذکور مراتب را از طریق ارسال فرم هاي زرد ویا با تماس تلفنی فرآورده

.ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش نمایند


