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Možné nežádouc
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Obsah balení a další informace
1.

diabetickým makulárním edémem (DME), pokud jste již
podstoupil(a) operaci katarakty
(a)
poku
Diabetický makulární edém je otok vrstvy
v
cukrovkou.
Poškození

Otok makuly (skvrny )
používané
,
zmenšuje

é ucpáním žil v oku. Toto ucpání

poškození makuly
pomáhá snížit poškození makuly nebo mu zabránit.

Z

2.
POUŽÍVAT
-

jestliže jste alergický(á) na dexamethason nebo na kteroukoli další složku tohoto
(uvedenou v
).
jestliže máte v oku nebo jeho okolí jakoukoli
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-

mi
jestliže nemáte v
jestliže máte v

natržena
po operaci šedého zákalu
, nebo byla
u)

byla natržena

, pokud:
-

(a)
oka rosolovitou hmotu zvanou sklivec

-

užíváte jakékoli
aplikované do oka
jste v
(a)
dobu nebo bolest v oku.)

V

infekci
sítnice

-

zvýšená bolest v oku nebo výra
zhoršující se zarudnutí oka, záblesky
zhoršení zraku nebo
po injekci.

ý

blokovan

,

e zvýšení tlaku v oku s možným
v
šedého zákalu,

trhlinou v

pouzdra

otvorem v

k

, a proto se
dospívající (do 18 let)
dospívajícím nebylo studováno,
I
a kojení
Op

dispozici žádné údaje. Podávání
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3.

OZURDEX používá

á dávka
Aby nedošlo k
používat antibiotické

3 dny

každý den

y

V

lékem jso
OZURDEX.

4.
i tento
vyskytnout u každého.

tihnout více než 1 z 10 osob)
Zvýšený tlak v oku, zakalení
zákal), krvácení na povrchu oka*
osoby z 10):
Vysoký tlak v oku,

*, potíže s

(odchlípení sklivce)*
oka*, bolest hlavy
než 1 z 10 osob):
oka*
nervu)
prosakováním rosolovité
a*, zvýšená koncentrace bílkovin
v

hmoty
*,

áhodné
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*Tyto
OZURDEX.

y

v

Nežádoucí

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádouc

5.

J

získání více informací o

OZURDEX uchovávat

ce a na
ochranné fólii za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

u. Zeptejte se svého

6.

Obsah balení a další informace

-

um.
Jeden implantát obsahuje dexamethasonum 700
Pomocnými látkami jsou: 50:50 poly D,L-laktid-co50:50 poly D,L-laktid-co-

.

Jak OZURDEX vypadá a co obsahuje toto balení

jeden aplikátor s jedním implantátem. Aplikátor bude po jednorázovém použití zlikvidován.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road,
Westport
Co. Mayo
Irsko
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België/Belgique/Belgien/
Luxembourg/Luxemburg/ Nederland
Allergan n.v
Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

Ísland
Actavis ehf.
Sími: +354 550 3300
Italia
Allergan S.p.A
Tel: + 39 06 509 561

Allergan CZ s.r.o.
Tel: +420 800 188 818

Latvija
Allergan Baltics UAB
Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/ Suomi/Finland/Sverige
Allergan Norden AB
Tlf/Puh/Tel: + 46 (0)8 594 100 00

Lietuva
Allergan Baltics UAB
Tel: +370 62660247

Deutschland
Pharm-Allergan GmbH
Tel: +49 69 92038 10

Magyarország
Allergan Hungary Kft.
Tel.: +36 80 100 101

Eesti
Allergan Baltics UAB
Tel: + 372 56955144

Österreich
Pharm-Allergan GmbH
Tel: +43 1 99460 6355

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.
+30 210 74 73 300

Polska
Allergan Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 256 37 00

España
Allergan S.A.
Tel: + 34 91 807 6130

Portugal
Profarin Lda.
Tel: + 351 21 425 3242

France
Allergan France SAS
Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

România
Allergan S.R.L.
Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska
Ewopharma d.o.o.
Tel: +385 1 6646 563

Slovenija
Ewopharma d.o.o.
Tel: + 386 (0) 590 848 40

Ireland//Malta/ United Kingdom
Allergan Ltd
Tel: + 44 (0) 1628 494026

Slovenská republika
Allergan SK s.r.o.
Tel: +421 800 221 223
revidována v MM/RRR
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pracovníky
Kompletní informace naleznete v souhrnu

o

.

INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
1.
OZURDEX 700

aplikátoru.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace
poškozením
na jinou než kortikoidovou

4.2
praxí v aplikaci intravitreálních
injekcí.
Dávkování
4.4).
z
Starší pacienti

4.4).
let)

OZURDEX je intravitreální implantát na jedno použití v
použití.

ní

Aplikace intravitreální injekce má
povídajícího
vybavení).

5% jodovaného povidonu , které
30

byly použity i v klinické studii na schválení OZURDEX) a má být podána odpovídající lokální
6.6). Poté
ochran

klapnutí.
dutiny.

Po aplikaci intravitreální injekce má být pacientovi nadále aplikováno širokospektré antibiotikum.
4.3

Kontraindikace
Hypersenzitivita
v
.
Probíhající infekce
.
P

ý
.

Afakické
O i

is

.
á nebo transsklerální fixovaná

ka a prasklé zadní pouzdro
4.4
Aplikace intravitreálních injekcí, injekce s
chlípením
sle
tonometrii provedené do 30 minut po aplikaci injekce a biomikro
po aplikaci injekce.

s

jako jsou
otvorem duhovky do sklivcové dutiny
nutnosti transplantaci rohovky. S
smí být podá
implantátu.
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Pou
sekundární infekce oka.
ch
ípravkem OZURDEX operaci katarakty ve sledovaném oku (viz bod 4.8).
tnicové žíly.
V
druhá injekce (viz bod 4.8). Pouze u 1 pacienta z
podstoupil 1 z
Dostu

mmHg oproti výchozímu stavu
docházelo k
let
s
virové infekce (

herpes simplex)

k

herpes simplex.

u
s diabetem mellitem
diabetem mellitem
2. typu.
vek OZURDEX

nežádoucí hemoragické

hemoragických
s placebem (29 % vs. 32 %).
hemoragickou
po
s placebem. Krvácení do sklivce bylo hlášeno u
terapii (11 %) ve srovnání s
terapii neužívali (6 %).
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RDEX jako ve

k

ických studií

byly nežádoucí hemoragické
upinou s placebem (až 23 %), bez ohledu na
hemoragickou
krvácení do spojivky (až 24 %).
K
4.5

Interakce s

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.
4.6

í a kojení

nedop
Kojení
ení
Fertilita
Údaje o vlivu na fertilitu nejsou k dispozici.
4.7
OZURDEX má

Po aplikaci intravitreální injekce
4.8). Dokud

4.8
ji hlášené

nežádoucími
ní
nebo po aplikaci
intravitreálních injekcí (zvýšení NOT, vznik katarakty, krvácení do spojivek nebo vitreální krvácení).
to hlášené
y nejsou

po

Tabu
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klinických studiích fáze III (DME,
uveitida) a hlášené spontánn
podle následujících konvencí:

tabulce níže

000 až < 1/100); vzácné
1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). U každé skupin

Frekvence
Poruchy nervového
systému

Bolest hlavy
Migréna
Zvýšený nitr
krvácení *

Poruchy oka

konjunktivální

do sklivce*, snížení zrakové ostrosti*,
poškození/porucha zraku, odchlípení sklivce*,
bolest oka*, photopsie*, edém spojivky* hyperémie
spojivky*

neobvyklé
Celkové poruchy a reakce

Posunutí implantátu* (migrace implantátu) s
bod 4.4), komplikace se zavedením implantátu
(špat
aplikací intravitreální injekce

Diabetický makulární edém
Klini

diabetickým makulárním edémem byla

V obou studiích bylo
sledovaného oka
V

zím stavu 87

fakickým

katarakty nukleární, katarakty subkapsulární, katarakty lentikulární) byl pozorován u 68 %
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s
roce.
stejná (15,3 mm Hg).
jekci. Rychlost a
OZURDEX nezvýšily.
U 28
mm Hg.Ve výchozím stavu
vyžadovala 3
. Vrchol
využití medikace (33 %) nastal v
podobných hodnotách.

jednotlivých letech na

tekutiny
fibrinem v
galukomu s úzkým úhlem a 1 pacient podstoupil iridektomii z
tlaku.
makulárním edémem v
zaslepených studiích fáze III,
studiích fáze III bylo celkem 427
. Celkem
401
dne).
U celkem 47,3

šenými

tlak (24,0 %) a krvácení do spojivky (14,7 %).
s

na výchozí hodnotu d
0,7

ý

s

%) byla podobná jako
dne
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incidence katarakty byla po prvním roce vyšší než po prvních šesti
Uveitida
slepené randomizované
studii.

%).

národního systému hlášení nežádoucích
Dodatku V*.
4.9
Pokud dojde k
5.3
.
u

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.6

s ním

Aplikátor nesmí být používán, jeVšechen ne
požadavky.

souladu s místními
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