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KULLANMA TALİMATI 
 
OCUBRAX steril göz damlası 
Göze uygulanır.  
  

• Etkin maddeler:   
Tobramisin  

Diklofenak sodyum  

Çözelti %0.1 Diklofenak sodyum ve %0.3 Tobramisin içerir. 

• Yardımcı maddeler: 
Tiomersal, disodyum edetat, sodyum klorür, boraks (dekahidrat sodyum tetraborat), polioksil 

hint yağı, sülfürik asit ve/veya sodyum hidroksit, saf su. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, 
çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.  

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı 

kullandığınızı söyleyiniz. 

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya 
düşük doz kullanmayınız. 

 

Bu Kullanma Talimatında: 

1. OCUBRAX nedir ve ne için kullanılır? 
2. OCUBRAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
3. OCUBRAX nasıl kullanılır? 
4. Olası yan etkiler nelerdir? 
5. OCUBRAX’ın saklanması 

Başlıkları yer almaktadır. 
 

1. OCUBRAX nedir ve ne için kullanılır? 

• OCUBRAX, biri iltihap önleyici, biri antibiyotik olmak üzere iki etkin madde içeren çözelti 

şeklinde bir göz damlasıdır. Göz enfeksiyonlarına neden olan bir çok mikroorganizmaya karşı 
etkilidir.  

• OCUBRAX, eş zamanlı oluşan bakteriye bağlı göz enfeksiyonunda veya enfeksiyon riskinin 

yüksek olduğu katarakt ameliyatında gözün ön bölümündeki iltihabın önlenmesinde veya 

tedavisinde kullanılır.  
• OCUBRAX 5 ml plastik şişe içinde bulunan, göz damlası formunda bir ilaçtır.  

 

2. OCUBRAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler  

OCUBRAX’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ  

Eğer;  

• Etkin maddelere ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız varsa,  

• Gözünüzün ön yüzeyinde aktif yaralarla birlikte virüse bağlı göz iltihabınız varsa,  

• Asetilsalisilik asit ya da başka iltihap önleyici ilaçların kullanımından sonra ortaya çıkan astım 

krizi, kurdeşen veya kısa sürede ani gelişen nezleniz olduysa kullanmayınız. 

• OCUBRAX, içerdiği sodyum borat nedeniyle 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 

• Hamile iseniz lütfen “Hamilelik” bölümünü okuyunuz.  



 2

 

OCUBRAX’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ 

• Eğer tobramisin dışındaki diğer antibiyotiklere, asetilsalisilik aside, fenil asetik asit türevlerine 

veya diğer iltihap giderici ilaçlara karşı alerjiniz varsa, OCUBRAX’a karşı da alerjiniz olabilir. 

Bu konuda doktorunuza danışınız. 

• “OCUBRAX’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler” 

bölümünü okuyunuz. 

• Antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı mantar dahil duyarlı olmayan organizmaların artışına 

neden olabilir. Böyle bir durumdan şüphelenirseniz doktorunuza danışınız.  

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza 

danışınız. 

 
OCUBRAX’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması 

Uygulama yöntemi açısından OCUBRAX’ın yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur. 

 

Hamilelik  

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

OCUBRAX’ı hamileliğinizin 6.ayından sonra kullanmayınız. Hamileliğinizin ilk 6 ayı süresince 

doktorunuz gerekli görmedikçe kullanmayınız.  

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza 

danışınız. 

 

Emzirme 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  
 
Araç ve makine kullanımı 

OCUBRAX, her göz damlası gibi, görmede bulanıklığa neden olabilir. Bu durumlarda araç veya 

makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.   

 

OCUBRAX’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 

• Bu ürün yardımcı madde olarak tiomersal içermektedir ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet 
verebilir. Eğer alerjikseniz veya daha önce aşı uygulamasından sonra herhangi bir problemle 

karşılaştıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.  

• Tiomersal böbrek hasarına neden olabilir. 

• Bu ürün sodyum borat içermektedir, alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. 

• İçerdiği sodyum borat nedeniyle 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.   

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

Başka bir göz ilacını uygulamadan önce en az 5 dakika bekleyiniz.   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

 

3. OCUBRAX nasıl kullanılır? 

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar: 
Eğer doktorunuz başka türlü tavsiye etmediyse aşağıdaki talimatlara uyunuz. 

Genel tedavide, etkilenen gözünüze veya gözlerinize günde 4 kez 2 damla damlatınız.  
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OCUBRAX tedavinizin süresine doktorunuz karar verecektir. Etkilenen gözünüzün iyileşme 

sürecini riske atabileceğinden tedaviyi daha erken bir sürede kesmeyiniz.  

Uygulama yolu ve metodu: 
OCUBRAX sadece göze uygulanmalıdır, bu yüzden göz damlası formundadır.  

Göz damlasının doğru uygulanması için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

1. Ellerinizi yıkayınız ve mümkünse bir aynanın karşısına geçiniz.  

2. Kabı açınız ve damlalığı herhangi bir yüzeye değdirmemeye özen gösteriniz, bu, damlalığın 

enfekte olmasına neden olabilir. 

3. Şişeyi bir elinizle ters çeviriniz. 

4. Diğer elinizle etkilenen gözünüzün alt göz kapağını aşağı doğru çekiniz, kafanızı geriye yatırınız 

ve yukarı bakınız. 

5. Damlalık ucunu değdirmeden göze yaklaştırınız, göz ve göz kapağınız arasındaki boşluğa 

damlatmak için şişeyi hafifçe sıkınız. 

6. Alt göz kapağınızı serbest bırakınız ve göz yüzeyinin sıvıyla tamamen kaplandığına emin olmak 

için gözünüzü birkaç kez kırpınız. 

7. Eğer damlayı iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa yukarıdaki adımları diğer gözünüz için 

de tekrarlayınız.  

8. Kullandıktan hemen sonra kapağı sıkıca kapatınız. 

Değişik yaş grupları: 

Çocuklarda kullanımı: 
Bu ürün sodyum borat içermektedir, 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.  

Yaşlılarda kullanımı: 
Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.  

Özel kullanım durumları: 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: 
Böbrek/Karaciğer yetmezliğinde özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur. 

Eğer OCUBRAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz 

veya eczacınız ile konuşunuz. 

 
Kullanmanız gerekenden daha fazla OCUBRAX kullandıysanız: 

OCUBRAX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile 

konuşunuz. 
Eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, gözünüzü ılık suyla yıkayarak ilacı 

uzaklaştırabilirsiniz. Bu işlemden sonra ilacı tekrar uygulamayıp, diğer uygulama zamanınızı 

bekleyiniz.  

 
OCUBRAX’ı kullanmayı unutursanız: 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 

Eğer uygulamayı unuttuysanız hatırladığınız zamanda damlanızı damlatıp, diğer uygulamalarınıza 

önceden kararlaştırılan zamanlarda devam ediniz.  

OCUBRAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler 

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacak ve gözünüzün iyileşme 

süreci uzayacaktır.   
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4. Olası yan etkiler nelerdir? 

Tüm ilaçlar gibi OCUBRAX’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler 

olabilir. 

Bu tıbbi ürün koruyucu olarak tiomersal içermektedir, dolayısıyla duyarlılık reaksiyonları ortaya 

çıkabilir.   

Diklofenak sodyumun da dahil olduğu, iltihap giderici ajanlar içeren göz damlalarının kullanımı 

sırasında görmeyi etkileyecek ciddi istenmeyen etkiler çok seyrek olarak meydana gelebilir.   

Aşağıdakilerden biri olursa, OCUBRAX’ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza 
bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

• Nefes darlığı,  
• Astım benzeri durum.  

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.  

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin OCUBRAX’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil 

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.  

 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

• Tahriş, 

• Yanma,  

• Göz yaşarması,  

• Yabancı cisim hissi.  

Bunlar OCUBRAX’ın hafif yan etkileridir.  

Bunların hepsi seyrek gözlenen hafif ve geçici etkilerdir, tedavinin kesilmesinden sonra kaybolur. 

Zor bir göz cerrahisi geçirmiş, kornea (gözün ön yüzeyi) duyarlılığı kaybolmuş, kornea yüzeyi 

hasarlı olan, şeker hastalığı olan, romatizmaya bağlı eklem ağrıları olan veya yüzeyel göz hastalığı 
bulunan ve kısa bir süre içerisinde birden çok yüz cerrahisi geçirmiş olan hastalarda göz için tehdit 

oluşturabilen kornea (gözün ön yüzeyi) yan etkilerinin görülme riski daha yüksek olabileceğinden 
bu tür iltihap giderici göz ilaçları dikkatle kullanılmalıdır.  

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu 

veya eczacınızı bilgilendiriniz.  

 

5. OCUBRAX’ın saklanması 

OCUBRAX’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

25°C altındaki oda sıcaklıklarında, ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız.  

Uygulamadan hemen sonra şişeyi sıkıca kapatınız. 
 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OCUBRAX’ı kullanmayınız.  

Açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanınız.  

Ruhsat sahibi:  
Liba Laboratuarları A.Ş., Otağtepe Cad. No:5 Kavacık, İstanbul 

Üretici: 
ALCON Cusi s.a., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou Barselona, İspanya 

 

Bu kullanma talimatı (--/--/----) tarihinde onaylanmıştır. 


