
KULLANMA TALiMATI 

CiPRO® % 0,3 goz damlaSI 

Goze damlatdarak uygulamr . 

• 	 Etkin madde: 3 mglml siprofloksasine e~deger 3,5 mglml siprofloksasin hidrokloriir 

• Yard,mcI maddeler: EDTA disodyum, sodyum kloriir, benzalkonyum kloriir, 

enjeksiyonluk su, hidroklorik as it. 

Du Hac. kuUanmaya ba~lamadan once bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice 
okuyunuz; ~iinkii sizin i~in onemli bHgiler i~ermektedir. 

• 	 Bu kullanma talimatml saklaylmz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyat; duyabilirsiniz. 
• 	 Eger ilave sorularmlz olursa, lutfen doktorunuza veya eczacmlza dam$lmz. 
• 	 Bu ilat; ki$isel olarak sizin it;in ret;ete edilmi$tir, ba$kalarma vermeyiniz. 
• 	 Bu ilacm kullamml slrasmda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu ilacl 

kullandlgmlzl soyleyiniz. 
• 	 Bu talimatta yazllanlara aynen uyunuz. Nat; hakkmda size onerilen dozun dl$mda 

yiiksek veya dil~ilk doz kullanmaYlmz. 

Du Kullanma Talimatmda: 

1. CiPRO® nedir ve ne ifin kullaml,,? 

2. CiPRO® yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

3. CiPRO® nasll kullaml,,? 

4. Oiasl yan etkiler nelerdir? 

5. CiPRO®'nun saklanmasl 

Da~hklarl yer almaktadlr. 

1. CiPRO® nedir ve ne i~in kullamhr? 


CiPRO® komea, konjonktiva gibi goz dl~l dokularm ve goz l(evresi enfeksiyonlarmm 


tedavisinde ve komea iilserinde kullamhr. 


CiPRO® antiinfektifler olarak adlandmlan ilal( grubunun bir iiyesidir. Goziilgozleri infekte 


eden geni~ bir arahktaki mikroorganizmalara k~l da etkin olan kinolon antinfektifler 


grubuna dahil ilal(lardlr. Siprofloksasin de bir kinolondur. 
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CiPRO® berrak, renksiz, partikiil igenneyen bir 90zeltidir. 

5mL'lik kendinden damlahkh vidah kapakh ~i~ede sunulmaktadu. 

2. CiPRO®'yu kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

CiPRO®'yu a~ag.daki durumlarda KULLANMAYINIZ 

• Eger siprofloksasine veya ilacm igerdigi diger yardlmcl maddelere kar~l hassasiyetiniz 

(aletjiniz) var ise 

• Eger diger kinolon adt verilen antibiyotiklere k~t hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise 

CiPRO®'yu a~ag.daki durumlarda niKKATLi KULLANINIZ 

• CiPRO®'yu sadece gozleriniz i9in kullammz. 

• Doktorunuz tarafmdan reyete edilmedigi sOrece CiPRO®'yu sadece 1 ya~m iizerindeki 

90cuklarda kullammz. 

• Eger belirtileriniz kotiile~irse veya aniden yeniden ba~larsa, doktorunuza dam~mtz. 

Ozellikle bu ilacm uzun sOreli kullanlmmdan sonra diger enfeksiyonlara (iltihap olu~turan 

mikrobik hastahklara) kar~l daha duyarh olabilirsiniz. 

• Eger deri dokiintiisii veya kurde~en, k~mtt veya solunum problemleri dahll diger a~m 

hassasiyet reaksiyonlanmn ilk belirtilerini fark ederseniz, tedaviyi buakmlz ve hemen 

doktorunuz He ileti~ime ge9iniz. Ciddi bir alerjik reaksiyonunuz varsa, acil tedaviye ihtiya9 

duyabilirsiniz. 

• Eger ilacl kullantrken veya kullandlktan ktsa bir sure sonra, liflerinizde agn, ~i~kinlik veya 

iltihap hissederseniz, tedaviyi brraklmz ve doktorunuz ile ileti~ime ge9iniz. 

• Eger y~h iseniz veya agn veya iltihap, asttm veya deri problemlerini tedavi etmek i9in 

"kortikosteroid" adl verilen ila91an kullanlyorsanlz, CiPRO® tedavisi strasmda Iif sorunlan 

i9in daha yiiksek bir riske sahipsiniz. Eger bir iltihap veya iltihabi bir durum ya~arsanlZ, 

tedaviyi btrakmlz ve hemen doktorunuz ile ileti~ime ge9iniz. 

• Eger ba~ka ila9lar da kullamyorsanlz, "Diger ila9lar ile birlikte kullantmt" boliimiinii 

okuyunuz. 

• Diger antibiyotiklerde oldugu gibi CiPRO®'nun uzun sOreli kullanlml diger enfeksiyonlara 

neden olabilir. 

• Derinizde bir reaksiyon fark ederseniz doktorunuzla ileti~ime ge9iniz. Antibiyotiklerle 

deride l~lga k~l hassasiyet bildirilmi~tir. 

• CiPRO® tedavisi strasmda kontakt lens (sert veya yumu~ak) kullanmaymlz. 
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Bu uyanlar geymi~teki herhangi bir donemde dabil olsa sizin iyin geyerliyse liitfen 

doktorunuza danl~m. 

CiPRO®'nun yiyecek ve i~ecek He kullandmasl 
CiPRO®'nun besinlerle ve iyeceklerle bir ili~kisi yoktur. 

Hamilelik 

ilaCI kullanmadan once doktorunuza veya eczacmlza dam~mlz. 

CiPRO®'yu doktorunuz gerekli gormedikye hamilelik doneminde kullanmaymlz. 

Tedaviniz slrasmda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacmlza 

dam~mlz. 

Emzirme 

ilacl kullanmadan once doktorunuza veya eczacmlza dam~lmz. 

CiPRO®'yu doktorunuz gerekli gormedikye emzirme doneminde kullanmaymlz. 

Ara~ ve makine kullamml 
CiPRO®'yu kullandlktan sonra gorii~iiniizde geyici bulanlkl~ma olursa, go~iiniiz 

net1e~inceye kadar aray ya da makine kullanmaymlz. 

CiPRO®'nun i~eriginde bulunan bazl yardlmcl maddeler hakkInda iinemli bilgiler 
• Eger kontakt lens kullamyorsanlz. Lensleriniz g<>ziiniizde taklh iken damlaYl 

kullanmaYlmz. Damlatmanm ardmdan lenslerinizi tekrar takmcaya kadar 15 dakika 

bekleyiniz. CiPRO® iyerisinde yumu~ak lenslerde renk kaybma yol ayan bir koruyucu 

(benzalkonyum kloriir) bulunmaktadlr. 

• Aynca gozde enfeksiyon oldugunda kontak lenslerinizi takmamanlz gerektigini bilmeniz 

sizin iyin onemli bir bilgidir. 

• CiPRO®, sodyum iyermektedir ancak, dozu ve uygulama yolu nedeniyle herhangi bir 

uyan gerekmemektedir. 

Diger i1a~lar He birlikte kullamml 

Eger ba~ka goz ilaylan kullamyorsamz, birbirini takip eden uygulamalar arasmda be~ 


dakika bekleyiniz. Goz pomadlm kullamyorsanlz, en son uygulaymlz. 
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Uriiniin topikal okiiler uygulamasml takiben i1a~ etki1e~iminin meydana gelmesi 

CiPRO®'nun dii~iik sistemik konsantrasyonundan dolaYl olaslhk dl~ldu. 

Eger re~eteli ya da re~etesiz herhangi bir ilaCl §U anda kullamyorsamz veya son zamanlarda 

kullandmlz ise hit/en doktorunuza veya eczacmlza bunlar hakkmda bilgi veriniz. 

3. CiPRO@ nasIl kullaDlhr? 


Uygun kullaDlm ve dozluygulama slkhgl i~in talimatlar: 


CiPRO®'yu kullamrken her zaman doktorunuzun talimatlarma kesin olarak uyunuz. 


Emin olmadlglmzda doktorunuza veya eczacmlza sorunuz. 


Korneal iilserlerde, CiPRO® gece de dahil olmak iizere belirli arahklarla uygulamr: 


- ilk gun, doz ilk 6 saat boyunca her 15 dakikada bir goze/gozlere iki damladu ve 


sonra giiniin kalan siiresi i~in her 30 dakikada bir goze/gozlere iki damladu. 


- ikinci giin, doz her saat goze/gozlere iki damladu. 


- U~uncii gunden ondorduncii gone dek, doz her dort saatte bir iki damladu. 


Goziinlgozlerin ve ~evresinin yiizeysel enfeksiyonlannda doz her alh saatte bir 


goze/gozlere bir veya iki damladu. 


Ciddi enfeksiyonlarda ilk iki giin uyamk oldugunuz saatlerde iki saatte bir 1-2 damladlr. 


Genellikle tedavi siiresi 7-14 giindiir. Tedavinizin ne kadar daha siirecegini size 


doktorunuz soyleyecektir. 


CiPRO®'yu sadece gozlerinize kullammz. 


CiPRO®'yu 21 giinden uzun kullanmaymlz. 


Uygulama yolu ve metodu: 

2 3 4 

1. CiPRO® ~i~esini ve bir ayna ahrnz. 

2. Ellerinizi YlkaYlmz. 
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3. ~i~enin ueunu delmek it;in kapagl at;llllZ, halkaYl t;lkanp atmlZ. Kapagl kapattlllz ve 

t;evirip iyiee slkl~ttr1111Z. Kapagm it;indeki igne ile ~i~e ueu delineeektir. 

4. Kapagml at;mlZ. 

5. Ueu ~aglya bakaeak ~ekilde ~i~eyi b~ parmagmlz ve orta parmagmlzla tutunuz (resim 

1). 

6. Ba~mlzl arkaya dogru itiniz. Gozunuz ve goz kapagmlz arasmda bir alan olu~uneaya 

kadar temiz bir parmagllllzm yardlmlyla goz kapagmlzl ~aglya dogru t;ekiniz. Damla bu 

alana damlattlaeaktlr (resim 2). 

7. ~i~enin ueunu gozunuze yakm bir noktaya getiriniz. Yardlml olaeaksa bir ayna 

kullanmlz. 

8. Goziiniize ya da goz kapagmlZa, etrafmdaki alanlara veya diger bolgelere 

damlahgm ucunu dokundurmaymlZ. Damlaya mikrop bula~ttrabilir. 

9. i~aret parmagmlzla a~agl dogru t;evrilen ~i~enin altmdan hafift;e slkmamz bir damla 

CiPRO@ damlamasml saglayaeaktlf (resim 3). 

10. CiPRO@'yu kullandlktan soma, alt goz kapagmlzl serbest btraklmz, bir parmagmlzl 

goziiniiziin it; ko~esine bastmlllz (resim 4). Bu, CiPRO@'nun vueudun geri kalanma 

get;mesini engeller. 

11. Eger uygulamaYl iki goziiniize de yapaeaksalllz, aym basamaklarl diger goziiniiz it;in 

de uygulaymlz. 

12. Kullandlktan hemen soma ~i~enin kapagml slklca kapatmlz. 

13. Sadece birer ~i~e kullanlmz. 

Eger damlaYI goziiniizden dl~an damlatlrsanlZ tekrar deneyiniz. 

Eger CiPRO@'yu kaza ile yutarsanlz, doktorunuza danl~mlz. Aneak, ciddi bir etki 

beklenmemektedir. 

Degi~ik ya~ gruplarI: 

<;ocuklarda kullamml: 


1 ya~m altmdaki t;oeuklarda kullanllmamahdlr. 


Ya,blarda kullamml: 


Ozel bir kullamml yoktur. 


Ozel kullamm durumlarl: 


Bobrek ve karaciger yetmezligi: 


CiPRO@ bu hasta grubunda t;ah~Ilmaml~ttr. 
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Eger CiPRO®'nun etkisinin <;ok gu<;lu veya zayl/ olduguna dair bir izleniminiz var ise 

doktorunuz veya eCZaClmZ ile konu$unuz. 

Kullanmamz gerekenden daha fazla CiPRO® kullandlysanlZ: 


Eger gerekirse, goziiniiziilgozlerinizi Ihk SU ile Ylkayarak CiPRO®'yu uzakla~t1rabilirsiniz. 


CiPRO® 'dan kullanmamz gerekenden Jazlasml kullanml$SamZ bir doktor veya eczaCl ile 

konu$unuz. 

• ®
CIPRO 'yu kullanmaYI unutursanlZ: 


Hatlfladlgmlz anda unuttugunuz dozu damlattmz. Bir sonraki dozun zamam yakmsa 


unutulan dozu almaYlp duzenli doz programmlza devam ediniz. 


Unutulan dozlan dengelemek i<;in <;ift doz damlatmaymlz. 

CiPRO® ile tedavi sonlandlrddIgIDdaki olu,abilecek etkiler 

Belirtileriniz kaybolsa dahi, bu ilacl kullanmaYl blrakmaymlz. CiPRO®'yu tedavi 

siirenizin bitiminden once kullanmaYl blraklfsanlz, belirtileriniz tekrar meydana 

gelebilir. 

4. OlasI yan etkiler nelerdir? 

Tiim ilaylar gibi, CiPRO®'nun iyeriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde yan etkiler 


olabilir. 


Yan etkiler a~agldaki kategorilerde gosterildigi ~ekilde slralanmt~lr: 


C;ok yaygm: 10 hastanm en az 1 'inde gorillebilir. 


Yaygm: 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla goriilebilir. 


Yaygm olmayan: 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla gorulebilir. 


Seyrek: 1000 hastanm birinden az goriHebilir. 


C;ok seyrek: 10000 hastanm birinden az goriilebilir. 


YaygID: 

• goz yiizeyinde (komea) beyaz yokelti 

• gozde rahatslzhk 

• gozde ktzartkhk 

• ilay kalmtlsl 

• tat alma bozuklugu 
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Yaygm olmayan: 

• goz yiizeyinde (kornea) hasar veya lekelenme 

• l~lga kar~l hassasiyet 

• gonne keskinliginde azalma 

• bulamk gonne 

• gozde veya goz kapagmda ~i~me 

• gozdeagn 

• kurugoz 

• gozde ka~mtl 

• anonnal goz hassasiyeti 

• goz ya~mda artl~ 

• goz akmtIsl 

• goz kapagmda yapaklanma 

• goz kapagmda pullanma 

• goz kapagmda klzankhk 

• ba~ agnsl 

• bulantl 

Seyrek: 

• gozde hasar 

• gozde iltihap 

• goz yUzeyinde (kornea) bozukluk 

• yift gonne 

• goz hassasiyetinde azalma 

• yorgun goz 

• gozde tahri~ 

• a~m hassasi yet 

• sersemlik 

• kann agnsl 

• ishal 

• kulak agnsl 

• arpaclk 

• rinit (nezle) 
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• buron iyinde iltihap 

• deri iltihabl 

• ilay toleranSl (Haem etkisine dayanlkslzhk, tahammiilsiizlUk) 

• laboratuvar testlerinde anonnallik 

Bilinmiyor: 

• tendon bozuklugu 

Yan etkilerin raporlanmasl 

Kullanma Talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi 

durumunda hekiminiz, eczaelnlZ veya hem~ireniz ile konu~unuz. Aynea kar~ll~tlglnlZ yan 

etkileri www.titek.gov.tr sitesinde yer alan "ilay Yan Etki Bildirimi" ikonuna tlklayarak ya da 

o800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattlnl arayarak Ttirkiye Farmakovijilans Merkezi 

(TUF AM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilaem 

gUvenliligi hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katkl saglaml~ olaeakslnlz. 

Eger bu kullanma talimatznda bahsi gefmeyen herhangi bir yan etki ile kar§lla§lrsamz 

doktorunuzu veya eczaClmZI bilgilendiriniz. 

5. CiPRO®'nun saklanmaSI 

C1PRO® yu focuklarzn goremeyecegi, eri§emeyecegi yerlerde ve ambalajznda saklaYlmz. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz. Ambalajdaki son kullanma tarihinden 

sonra C1PRO® yu kullanmayznlz. Si~eyi aytlgmlz tarihi ~agldaki bOliime yazmlz. 

Aytldlgl tarih: 

Kullanmadlgmlz zaman ~i~enin kapagml slkiea kapatmlz. 

25°C'nin altmdaki oda sleakhgmda saklaymlz. 

~i~e ilk kez a~ddlktan sonra 15 gun i~inde kullamlmabdlr. 

ilaemlzl evdeki yopUniize veya sulandlrarak atmaymlz. ihtiyaemlz olmayan ilaem atllma 

ko~ullarml eezaemlza danl~mlz. Bu durum, yevreyi korumaya yardlm edeeektir. 
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Ruhsat Sahibi: 

Biofanna iIa~ San. ve Tic. A.~. 

Akpmar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 

Sancaktepe / iSTANBUL 

Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx) 

Faks: (0216) 419 2780 

Uretim Yeri: 

Biofanna tIa~ San. ve Tic. A.~. 


Akpmar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 


Sancaktepe / iSTANBUL 


Telefon: (0216) 398 1063 (Pbx) 


Faks: (0216) 419 2780 


Bu kullanma talimatl ............... ... tarihinde onaylanml§tlr. 


9/9 


