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KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 

 

1.  Tıbbi farmasötik ürünün adı 

 TobraDex
®

 Steril Oftalmik Süspansiyon 

 (% 0.3 Tobramisin - % 0.1 Deksametazon) 

 

2. Kalitatif ve kantitatif formülü 

 

Bileşen % a/h mg/ml Kompendiyal 

Statüsü 

Deksametazon  0.1 1.0 Ph.Eur. 

Tobramisin 0.3 + %2 fazlalık 3.0 + %2 fazlalık Ph.Eur. 

Benzalkonyum Klorür 

Çözeltisi (%50)  

0.02 + %2-5 fazlalık 0.2 + %2-5 fazlalık Ph.Eur. 

Disodyum Edetat  0.01 0.10 Ph.Eur. 

Sodyum Klorür 0.3 3.0 Ph.Eur. 

Sodyum Sülfat Anhidrit 1.2 12.0 Ph.Eur. 

Tiloksapol  0.05 0.50 USP 

Hidroksietilselüloz 0.25 2.50 Ph.Eur. 

Sülfürik Asit Sodyum 

Hidroksit  

pH ayarlayın pH ayarlayın Ph.Eur.  

Ph.Eur. 

Saf Su K.M. 100 K.M. 1 ml Ph.Eur. 

 

3.  Farmasötik formu 

 Göz damlası, süspansiyon. Süspansiyon beyaz ila kırık beyaz arasındadır. 

 

4. Klinik bilgiler 

 

 4.1 Endikasyonları 

Bir kortikosteroidin endike olduğu, süperfisyal bakteriyel infeksiyon veya bakteriyel 

oküler infeksiyon riski bulunan steroidlere duyarlı inflamatuar oküler vakalarda (örneğin 

palpebral ve bulber konjonktivada, kornea ve kürenin ön segmentinde görülen 

inflamatuar durumlar, kronik anterior üveit ve kimyasal, radyasyon ya da termal 

yanmalardan kaynaklanan korneal yaralanma veya yabancı cisimlerin penetrasyonu) 

endikedir.  

Ayrıca inflamasyon tedavisi ve katarakt ameliyatı sonrasında infeksiyon profilaksisinde 

de kullanılmaktadır.  

  

4.2 Pozoloji ve kullanım şekli 

KULLANMADAN ÖNCE ġĠġEYĠ ĠYĠCE ÇALKALAYINIZ. 

Adolesanlar, yetiĢkinler ve yaĢlılarda kullanımı 

Her dört ila altı saatte bir konjonktival keseye bir ya da iki damla damlatılır. Ġlk 24 ila 48 

saatte doz her iki saatte bir ya da iki damlaya çıkartılabilir. Klinik belirtilerde düzelme 

görülürse sıklık kademeli olarak azaltılır. Tedavinin erken bırakılmamasına dikkat 

edilmelidir.  

Ağır hastalıkta enflamasyon kontrol edilene kadar her saat bir ya da iki damla damlatılır 

ve 3 gün boyunca sıklık kademeli olarak her iki saatte bir ya da iki damlaya düĢürülür; 

sonra 5 ila 8 gün boyunca her 4 saatte bir ya da iki damla ve sonunda gerekli görülürse 

son 5 ila 8 gün boyunca günde bir ya da iki damla damlatılır.  
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Katarakt ameliyatı sonrasında doz, ameliyattan sonraki günden itibaren 24 güne kadar 

günde dört kere bir damladır. Tedaviye ameliyattan önceki gün, günde dört kere bir 

damlayla baĢlanılabilir ve ameliyattan sonra bir damla, 23 güne kadar ise günde dört 

kere bir damlayla devam edilebilir. Gerekirse tedavinin ilk iki gününde sıklık her iki 

saatte bir damlaya çıkartılabilir.  

Göz içi basıncının düzenli olarak gözlenmesi tavsiye edilir.  

 

4.3 Kontrendikasyonlar 

Etken maddelere ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karıĢ hipersensitivite 

durumlarında, Epitelyal herpes simpleks keratiti (dendritik keratit), çiçek, suçiçeği ve 

diğer viral kornea ve konjonktiva hastalıklarında, Mycobacterium tuberculosis, 

Mycobacterium leprae veya Mycobacterium avium gibi aside dirençli basiller nedeniyle 

oluĢan ancak bunlarla sınırlı olmayan mikobakteriyel göz enfeksiyonlarında, oküler 

yapıların fungal hastalıklarında ve gözde tedavi edilmemiĢ iltihaplı infeksiyon 

durumlarında kontrendikedir.  

 

 4.4 Özel uyarılar 

SADECE TOPIKAL OFTALMIK KULLANIM IÇINDIR. GÖZE ENJEKTE 

EDILMEZ.  

Uzun süreli kullanım (klinik deneylerde kullanılan maksimum süreden [24 gün] daha 

uzun) ya da artırılan uygulama sıklığı, optik sinirlerde hasar ve görme keskinliği ile 

alanında bozulma ile sonuçlanan oküler hipertansiyon / glokom ve posterior subkapsüler 

katarakt oluĢumuyla sonuçlanabilir. Duyarlı hastalarda artan göz içi basıncı alıĢılmıĢ 

dozlarda bile ortaya çıkabilir.  

Steroid ve antimikrobiyal içeren kombinasyonların kullanımı sonrasında sekonder 

enfeksiyon geliĢebilmektedir. Özellikle korneanın fungal enfeksiyonları, uzun süreli 

steroid uygulamalarıyla eĢ zamanlı geliĢmeye meyillidir. Steroid tedavisinin kullanıldığı 

inatçı korneal ülserlerde fungal enfeksiyon olasılığı dikkate alınmalıdır. Ġmmün cevabın 

baskılanmasının ardından sekonder bakteriyel oküler enfeksiyon da görülebilmektedir. 

Kortikosteroid ilaçlarıyla tedavi, gözün akut iltihaplı enfeksiyonlarını gizleyebilir ya da 

azdırabilir. Kornea ya da skleranın incelmesine neden olan hastalıklarda, topikal 

steroidlerin kullanımıyla perforasyon meydana geldiği bilinmektedir.  

Bazı hastalarda topikal olarak uygulanan aminoglikozitlere karĢı hassasiyet görülebilir, 

bu durum genelde göz kapağında kaĢınma, ĢiĢlik ve konjonktival eritem olarak ortaya 

çıkabilir. Eğer bir duyarlık reaksiyonu oluĢursa, ürünün kullanımı kesilmelidir.  

Göze topikal yoldan uygulanan kortikosteroidler, korneal yara iyileĢmesini 

geciktirebilir.  

TOBRADEX göz damlası süspansiyonu koruyucu olarak benzalkonyum klorür 

maddesini içerdiğinden, tahriĢe neden olabilir ve yumuĢak kontakt lenslerin renklerini 

bozduğu da bilinmektedir. Bu nedenle, hastalar TOBRADEX uygulamasından önce 

kontakt lensleri çıkarmalı ve TOBRADEX damlattıktan sonra kontakt lensleri takmadan 

önce 15 dakika beklemeleri konusunda uyarılmalıdırlar.  

Hastalara oküler enfeksiyon varken kontakt lens takmamaları tavsiye edilmelidir.  

 

TOBRADEX’in içeriğinde bulunan sodyuma karĢı aĢırı bir duyarlılığınız yoksa, 

uygulama yolu nedeniyle bu yardımcı maddeye bağlı olumsuz bir etki beklenmez. 

 

4.5 Diğer ilaçlarla etkileşim 

TOBRADEX ile özel bir etkileĢim çalıĢması yapılmamıĢtır. Sistemik uygulama 

sonrasında tek tek bileĢenlerle ilgili etkileĢimler bildirilmiĢtir. Bununla birlikte, 
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tobramisin ve deksametazonun sistemik emilimleri o kadar düĢüktür ki herhangi bir 

etkileĢim riski  minimumdur.  

 

4.6 Gebelik ve laktasyonda kullanım 

Gebelik Kategorisi: C 

Ġnsanlarda gebelik ve emzirme sırasındaki güvenliği belirlenmemiĢtir.  

Gebelik: TOBRADEX ile gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalıĢmalar yapılmamıĢtır. 

Gebe kadınlara oral ve parenteral yoldan uygulanan aminoglikozitlerle (tobramisin 

dahil) ilgili bir çalıĢma saptanabilir fötal risk olduğunu göstermiĢtir. TOBRADEX 

gebelik sırasında sadece potansiyel yarar potansiyel fötal riskten fazlaysa 

kullanılmalıdır.  

Emziren kadınlar: Sistemik tedavide tobramisin insan sütüne çocuğu etkileme riski 

taĢıyan miktarda geçmektedir. Sistemik olarak uygulanan kortikosteroidler insan 

sütünde  görülmektedir ve büyümenin durmasına, içerdeki kortikosteroid 

üretiminin engellenmesine ya da diğer istenmeyen etkilere neden olabilir. 

TOBRADEX’in topikal uygulamasının insan sütünde saptanabilir miktarda üretilecek 

kadar tobramisin ya da deksametazon sistemik absorpsiyonuyla sonuçlanıp 

sonuçlanmadığı bilinmemektedir. Topikal olarak damlatıldığında sistemik maruziyet 

düĢüktür, riskin TOBRADEX kullanıldığında düĢük olması farz edilmektedir, ancak bu 

durum sadece ürün emziren kadınlara reçete verilirken dikkate alınmalıdır.  

Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden TOBRADEX kullanılırken emziren kadınlarda 

geçici olarak durdurma kararı dikkate alınmalıdır.  

 

4.7 Araç ve makina kullanmaya etkisi 

Tüm göz damlasıyla olduğu gibi, geçici olarak bulanık görüntü ya da diğer görsel 

bozukluklar araba ya da makine kullanımını etkileyebilir. Ġlaç damlatıldıktan sonra 

bulanık görüntü oluĢursa hasta arabayı ya da makineyi kullanmadan önce görüntü 

netleĢene kadar beklemelidir 

 

4.8 İstenmeyen etkiler 

BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA 

BAġVURUNUZ.  

Yapılan klinik çalıĢmalarda bu tıbbi ürünle ilgili hiçbir ciddi oftalmik ya da sistemik 

advers reaksiyon bildirilmemiĢtir. Tedaviyle ilgili en sık bildirilen istenmeyen etki 

oküler rahatsızlıktır (%1.7). TOBRADEX göz damlası süspansiyon ile klinik deneyler 

sırasında bildirilen ve tedaviyle kesinlikle, muhtemelen ya da olası iliĢkili olarak 

değerlendirilen diğer istenmeyen etkiler aĢağıdadır. Görülme olasılıkları sık (%1.7) ya 

da seyrektir (%1.0’ın altı ile %0.5 arasında).  

Oküler etkiler: Sık: oküler rahatsızlık (damlatma sonrası geçici yanma ya da 

kaĢınma).  

eyrek: oküler kaĢıntı, artan göz içi basıncı, oküler hiperemi, punktat keratit, eritem, 

gözyaĢında artıĢ, ödem ve göz kapağı kaĢınması. 

Sistemik etkiler: TOBRADEX göz damlası süspansiyonla ilgili olarak sık ya da seyrek 

istenmeyen bildirilen hiçbir etki yoktur.  

TOBRADEX göz damlası süspansiyonun piyasaya sürülmesinden bu yana bildirilen tüm 

pazarlama sonrası advers olayların incelemesi, tüm oküler, sistemik ve farmakolojik 

türde etkilerin değerlendirilmesine bağlı olarak güvenlik profilinde hiçbir değiĢiklik 

göstermemiĢtir.  
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 4.9 Doz aşımı 

TOBRADEX’in doz aĢımının klinik olarak belirgin belirti ve semptomları (benekli 

keratit, eritem, gözyaĢında artıĢ, ödem ve göz kapağında kaĢınma) bazı hastalarda 

görülen advers reaksiyon etkilerine benzeyebilir. TOBRADEX’in topikal doz aĢımı, 

gözlerden ılık suyla yıkanarak giderilebilir.  

 

5.  Farmakolojik özellikler 

 

 5.1 Farmakodinamik özellikler  

TobraDex
®
 Steril Oftalmil Süspansiyon antiinflamatuvar deksametazon ve antiinfektif 

tobramisinin kombinasyonundan oluĢmaktadır. 

Deksametazon: Gözün inflamatuar durumlarının tedavisinde kortikosteroidlerin etkinliği 

tesbit edilmiĢtir. Kortikosteroidler anti-inflamatuar etkilerini, vasküler endotel hücre 

adezyon moleküllerinin, siklooksijenaz I veya II’nin ve sitokin ekspresyonunun 

baskılanması yoluyla gösterir. Bu etki, pro-inflamatuar aracıların özelleĢmesinin 

azalmasıyla ve dolaĢımdaki lökositlerin vasküler endotele adezyonunun baskılanmasıyla 

sonuçlanır, böylece iltihaplı oküler dokuya saldırılarını önler. Deksametazon diğer bazı 

steroidlere kıyasla mineralokortikoid etkinliği daha az olan belirgin bir anti-inflamatuar 

etki gösterir ve en güçlü anti-inflamatuar ajanlardan biridir. 

Tobramisin: Tobramisin, hem gram-pozitif hem de gram-negatif organizmalara karĢı 

etkili, güçlü, hızlı bir bakterisidal aminoglikozit antibiyotiktir. Bakteriyel hücreler 

üzerindeki esas etkisini ribozomlarda polipeptidlerin biraraya gelmesini ve sentezini 

inhibe ederek gösterir. Tobramisinin etkisi, genellikle in vitro olarak bir antibiyotiğin 

her bir bakteriyel türe karĢı etkililiğinin ölçüsü olan minimum inhibisyon 

konsantrasyonu (MIC) ile tanımlanır. Tobramisinin MIC’leri birçok patojene için çok 

düĢük olduğundan geniĢ spektrumlu bir antibiyotik olarak kabul edilir. Klinik 

çalıĢmalarda tobramisinin gözün yüzeysel infeksiyonlarından elde edilen aĢağıdaki 

patojenlere karĢı etkili olduğu görülmüĢtür:  

Gram-pozitif bakteriler:  
Staphylococcus aureus (metisilin-duyarlı ya da –dirençli*)  

Staphylococcus epidermis (metisilin-duyarlı ya da –dirençli*)  

Diğer koagulaz-negatif Staphylococcus türleri  

Streptococcus pneumoniae (penisilin-duyarlı ya da –dirençli*)  

Diğer Streptococcus türleri 

(*Beta-laktamlara (metisilin, penisilin gibi) direnç fenotipi, aminoglikozidlere direnç 

fenotipi ile ilgili değildir ve ikisi de virülan ve patojenik fenotipler değildir. Birçok 

metisilin-dirençli stafilokokun tobramisine (ve diğer aminoglikozit antibiyotiklere) karĢı 

dirençli olduğu bulunmuĢtur. Yine de, bu dirençli stafilokok izolatlar (MIC kırılma 

noktası yoluyla tanımlanan) genelde topikal olarak uygulanan tobramisinle baĢarıyla 

tedavi edilmektedir. ) 

Gram-negatif bakteriler:  
Acinetobacter spp.  

Citrobacter spp.  

Enterobacter spp.  

Escherichia coli  

Haemophilus influenzae  

Klebsiella pneumoniae  

Moraxella spp. 

Morganella morganii  

Proteus mirabilis  
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Pseudomonas aeruginosa  

Serratia marcescens 

  

 5.2 Farmakokinetik Bilgiler 

 

Deksametazon: TOBRADEX göz damlası süspansiyonun topikal oküler uygulamasını 

takiben deksametazona sistemik maruziyet düĢüktür. Art arda iki gün boyunca günde 

dört kere her göze birer damla TOBRADEX uygulanmasının ardından pik plazma 

seviyeleri 220 - 888 pg/ml (ortalama 555 ± 217 pg/ml) arasında değiĢmiĢtir. 

Deksametazon metabolitlerine dönüĢerek elimine edilmektedir. Dozun yaklaĢık %60’ı 

idrarda 6-p-hidrohideksametazon olarak geri kazanılmaktadır. Ġdrarda değiĢmemiĢ 

deksametazon bulunmamaktadır. Plazma eliminasyon yarı ömrü nispeten daha kısadır; 

3-4 saat. Deksametazon yaklaĢık %77-%84 oranında serum albümine bağlıdır. Klirens 

0.111 ile 0.225 l/saat/kg arasında ve dağılım hacmi 0.576 ile 1.15 l/kg arasında 

değiĢmektedir. Deksametazonun oral biyoyararlanımı yaklaĢık %70’tir.  

Tobramisin: TOBRADEX göz damlası süspansiyonun topikal oküler uygulamasını 

takiben tobramisine sistemik maruziyet düĢüktür. Art arda iki gün boyunca günde dört 

kere her gözüne birer damla TOBRADEX uygulanan 12 deneğin 9’unda tobramisin 

plazma seviyeleri ölçülebilir değildi. Ölçülebilen en yüksek seviye 0.25 µg/ml’ydi ve 

bu, nefrotoksisite riskiyle ilgili eĢiğin altında olduğu bilinen 2 µg/ml’lik 

konsantrasyondan sekiz kat daha düĢüktür. Tobramisin, glomerüler filtrasyon yoluyla 

idrarda temelde değiĢmemiĢ ilaç olarak hızla ve yaygın olarak salgılanmaktadır. Plazma 

yarı ömrü 0.041/saat/kg’lık klirens ve 0.26 l/kg’lık dağılım hacmiyle yaklaĢık iki saattir. 

Tobramisinin plazma protein bağlanması %10’un altında bir seviye ile düĢüktür. 

Tobramisinin oral biyoyararlanımı düĢüktür (<%1). 

 

 5.3 Pre-klinik emniyet verileri 

Güvenlik verileri 

Her bir etken maddenin sistemik toksisite profili iyice değerlendirilmiĢtir. Tobramisine 

topikal oküler kullanılandan çok yüksek olan toksik dozlarda sistemik maruziyet, 

nefrotoksisite ve ototoksisiteyle iliĢkili olabilir. Deksametazona sistemik maruziyet 

glukokortikosteroid dengesizliği etkilerine neden olabilir. TOBRADEX göz damlası 

süspansiyonla, yinelenen doz toksisite çalıĢmaları, tavĢanlarda sistemik kortikosteroid 

etkiler göstermiĢtir, ancak insan maruziyetini aĢan dozlarda klinik iliĢkisi oldukça az 

olmuĢtur. Bu tür etkilerin, TOBRADEX önerildiği Ģekilde kullanıldığında ihtimal 

dahilinde olmadığı kabul edilmektedir.  

Mutajenisite 

Etken maddelerin her biriyle yürütülen in vitro ve in vivo çalıĢmalar mutajenik bir 

potansiyel ortaya koymamıĢtır.  

Teratojenisite 

Tobramisin plasentayı geçerek fötal sirkülasyona ve amnion sıvısına karıĢır. 

Organojenez sırasında annelerde yüksek dozlarda tobramisinin sistemik uygulamasının 

hayvanlar üzerinde yürütüldüğü çalıĢmaların fetüste böbrek toksisitesi ve ototoksisiteyle 

sonuçlandığı bildirilmiĢtir. Günde 100 mg/kg’lık parenteral dozlar (maksimum klinik 

dozun 400 katından fazla) tobramisinle fareler ve tavĢanlarda yürütülen diğer çalıĢmalar, 

fertilitenin bozulması ya da fetüste zarar olduğuna dair kesinlik göstermemiĢtir.  

 

Kortikosteroidlerin hayvan çalıĢmalarında teratojen olduğu bulunmuĢtur. Gebe 

tavĢanlara %0.1 deksametazon preparatın oküler uygulaması, fötal anomaliler ve rahim 
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içi geliĢimin yavaĢlamasıyla sonuçlanmıĢtır. Farelerde kronik deksametazon tedavisinde 

fötal büyümenin yavaĢlaması ve artan ölüm oranları gözlenmiĢtir.  

TOBRADEX gebelik sırasında sadece potansiyel yarar potansiyel fötal riskten fazlaysa 

kullanılmalıdır.  

TOBRADEX’in karsinojenik potansiyelini değerlendiren herhangi bir çalıĢma 

yürütülmemiĢtir.  

 

 

6. Farmasötik bilgiler 

 6.1 Yardımcı maddelerin kalitatif ve kantitatif miktarı 

 

Bileşen mg/ml Kompendiyal Statüsü 

Benzalkonyum Klorür 

Çözeltisi (%50)  

0.2 + %2-5 fazlalık Ph.Eur. 

Disodyum Edetat  0.10 Ph.Eur. 

Sodyum Klorür 3.0 Ph.Eur. 

Sodyum Sülfat Anhidrit 12.0 Ph.Eur. 

Tiloksapol  0.50 USP 

Hidroksietilselüloz 2.50 Ph.Eur. 

Sülfürik Asit Sodyum 

Hidroksit  

pH ayarlayın Ph.Eur.  

Ph.Eur. 

Saf Su K.M. 1 ml Ph.Eur. 
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6.2 Üretimdeki temel proseslerin tanımı 
EKĠPMAN 

 

Sterilizasyon ve karıĢtırma için gereken ekipman, steril ürüne ve bulk tiloksapol 

çözeltisiyle temas eden ekipman parçalarının buharla sterilizasyonu için uygun bir buhar 

otoklavı, primer ambalajlama bileĢenlerinin etilen oksit sterilizasyonu için uygun bir 

sterilizatör, Deksametazon hammaddesinin kuru ısı sterilizasyonu için uygun bir kuru ısı 

sterilizatörü, uygun bir mikser, uygun ajitatörlü karıĢtırma kapları, farmasötik kalitede 

cilalama filtreleri, 0.2 µm’lik hava havalandırma membran filtrelerinden oluĢan 

ajitatörlü reaktör montajından oluĢmaktadır.  

 

Aseptik dolum için steril transfer tüpleri ve/veya boruları ile uygun doldurma, tıkama ve 

kapama ekipmanı gerekmektedir.  

 

Uygun sekonder ambalajlama ekipmanı ürünün ambalajlanması için kullanılmaktadır.  

 

KARIġTIRMA 

 

 Bir tiloksapol çözeltisi elde etmek için, etken maddenin çözünürlüğü için gereken 

tiloksapolün belirli bir kısmını saf su ile karıĢtırın.  

 

 Tiloksapol çözeltisini uygun bir alıcıya aktarın ve bir otoklavda buharla sterilize edin.  

 

 Uygun bir reaktörü uygun filtrelerle monte edin ve Ph.Eur. referans koĢullarına 

uygun bir yerde buharla sterilize edin. Sterilizasyon filtresi sağlamlık testi uygulayın  

 

 Uygun bir ajitatörlü karıĢtırma kabında son seri ağırlığının %40’ına eĢit miktarda saf 

su ekleyin ve belirli ısıya kadar ısıtın.  

 

 Ekleyin ve karıĢtırma sırasında hidroksietilselülozu (HEC) dağıtın. Dağılımı 

homojenize edin. Homojen bir dağılım elde edilene kadar HEC’i kabarmaya bırakın.  

 

 HEC çözeltisini cilalama filtrelerinden uygun bir reaktöre aktarın.  

 

 HEC dağılımını saf su ile son seri ağırlığının yaklaĢık %50’sine getirin ve karıĢtırın.  

 

 Biyoyük testi için bir numune ayırın.  

 

 HEC dağılımını buharla sterilize edin ve sonra soğutun.  

 

 Uygun bir ajitatörlü karıĢtırma kabında son seri ağırlığının yaklaĢık %30’una eĢit 

miktarda saf su ekleyin.  

 

AĢağıdaki bileĢenleri listedeki sırayla ekleyin ve çözün:  

-  Tiloksapol (kalan miktar) 

-  Tobramisin 

-  Disodyum Edetat 

-  Sodyum Klorür 
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-  Sodyum Sülfat 

-  Benzalkonyum Klorür %50 Çözelti  

 

 Çözeltinin pH’ını kontrol edin. Gerekirse 1N Sülfürik Asit ve/veya 1N Sodyum 

Hidroksit kullanarak pH’ı ayarlayın.  

 

 Filtreleme öncesinde biyoyük testi için bir numune ayırın.  

 

 HEC dağılımı içeren önceden sterilize edilmiĢ reaktöre sırayla yerleĢtirilmiĢ, 

sağlamlığı test edilmiĢ 0.2 µm’lik iki sterilizasyon filtresinden geçirerek çözeltiyi 

sterilize edin.  

 

 Sterilize tiloksapol çözeltisi ile kalanı eklenecek ve karıĢtırılacak olan steril 

deksametazon ağırlığı dikkate alınarak son seri ağırlığına kadar sterilizasyon 

filtrelerinden geçirerek saf su ekleyin.  

 

 Sterilizasyon filtresi sağlamlığını kontrol edin.  

 

 Çözeltiyi içeren reaktörün dıĢını dezenfekte edin ve aseptik alana aktarın.  

 

 Sterilize tiloksapol çözeltisindeki steril deksametazonu uygun bir steril mikser 

kullanarak dağıtın ve karıĢtırırken reaktöre aseptik olarak ekleyin.  

 

 

DOLUM 

 

 Steril bileĢenler aseptik dolum odasına alınır.  

 

 Reaktör aksamı aseptik olarak dolum çizgisine bağlanır.  

 

 Bulk ürünün bir numunesi aseptik olarak çekilir ve pH kontrol edilir.  

 

 Süspansiyonun belirlenen hacmi aseptik olarak, daha sonra steril tıpalar ve steril 

kapaklarla kapatılan steril ĢiĢelere doldurulur.  

 

 Havalandırma filtresi ve sterilizasyon filtresi dolum tamamlandıktan sonra kontrol 

edilir.  

 

 

AMBALAJLAMA 

 

 Etiketler yapıĢtırılır.  

 

 Sekonder ambalajlama yapılır.  

 

 BitmiĢ ürün, serbest bırakılmayı bekleyen ürünlerin tutulduğu karantina alanına 

aktarılır.  
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6.3 Bitmiş Ürün Spesifikasyonları 

 

Test Spesifikasyon 

Deksametazon Tayini Etiket beyanının %95-105’i 

Deksametazon Degradasyon Ürünleri 

· AL-5202
 

· AL-5340
 

· AL-585
 

· AL-5447
 

· AL-37912
 

· Her Bir BelirlenmemiĢ Degradasyon Ürünü 

· Toplam Degradasyon Ürünleri 

· Etken maddenin en fazla %0.2’si 

· Etken maddenin en fazla %0.2’si 

· Etken maddenin en fazla %0.2’si 

· Etken maddenin en fazla %0.2’si 

· Etken maddenin en fazla %0.2’si 

· Etken maddenin en fazla %0.2’si 

· Etken maddenin en fazla %0.1’i 

Deksametazon TeĢhisi Pozitif 

· Tobramisin Tayini 

· Mikrobiyolojik 

· HPLC 

· Etiket beyanının %95-110’u
 

· Etiket beyanının %95-106’sı 

Tobramisin Degradasyon Ürünü 

· Nebramin  · Etken maddenin en fazla %1.2’si 

Tobramisin TeĢhisi Pozitif 

Benzalkonyum Klorür Tayini Etiket beyanının %95-108’i 

Benzalkonyum Klorür TeĢhisi Pozitif 

Disodyum Edetat Tayini Etiket beyanının %90-110’u 

Disodyum Edetat TeĢhisi Pozitif 

Görünüm ve Renk Beyaz ile beyazımsı süspansiyon 

PH 5.0-6.0  

Ozmolalite 280-340 mOsm/kg 

Viskozite Maks. 15 mPa.s 

Yeniden dağıtılabilirlik (Yeniden süspansiyon 

haline getirilebilirlik) 

Maks. 15 saniye 

Partikül Boyutu Ph.Eur. gereklerini karĢılar 

Maks. 20 partikül > 25 µm 

Maks. 2 partikül > 50 µm 

Hiç partikül yok > 90 µm 

Sterilite Ph.Eur. gereklerini karĢılar 

Dolum Hacmi AB gereklerini karĢılar 

 

  

6.4 Geçimsizlikler 

   Bulunmamaktadır. 

 

6.5 Raf ömrü, rekonstitüsyon ve/veya ilk açılıştan sonraki saklama şartları 

ve süresi 

24 aydır. 

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.  

Preparat açılıncaya kadar sterildir, açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.  

  

6.6 Özel muhafaza şartları 

Dondurulmamalıdır. ġiĢe dik durumda saklanmalıdır.  
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6.7 Ambalajın Türü ve Yapısı 

 

Plastik DROP-TAINER damlalıklı ĢiĢede 

  

6.8 Kullanma talimatı 

 

Lütfen prospektüse bakınız. 

 

7.  Reçeteli/Reçetesiz satış şekli 

 

 Reçete ile satılır.  

 

8.  Ruhsat sahibi 

 

 Alcon Laboratuvarları  Ticaret A.ġ. 

Acarlar ĠĢ Merkezi, Cumhuriyet Cad. No:12 

 C Blok Kat:5 34805 Beykoz / Ġstanbul 

 

9.  Ruhsat tarih ve no 

 

 12.05.2008 / 124/61 

  

10.  Üretici adı/adresi 

 

s.a ALCON – COUVREUR n.v.  

Puurs / Belçika 

 


