
KULLANMA TALiMATI

AZOPT@ 7o1 sterit oftalmik sfispansiyon

Gdze damlahlarak uygulamr.

o Etkin maddez l0 mg/ml brinzolamid
o Yardtmct maddeler: Benzalkonyum kloriir, mannitol (8421),

tiloksapol, edetat disodyum, sodyum klortir, hidroklorik asit velveya
(pH ayarlaycr), saf su.

karbomer 974P,
sodyum hidroksit
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Bu Kullanma Talimatmda:
1. AZOH@ nedir ve ne igin kullanilv?
2. AZOPT@ kuilanmadan Ance dikkat edibtusi gerehenler

3. AZOff nollll kullaruhr?
4. Olast yan ethiler nelerdir?

5. AZOPI@'un sahlanmast

Baghklan yer almaktadrr.

1. AZOPTo nedir ve ne igin kullanrhr?
AZOPTo beyaz ila krnk beyaz renkli bir 96z damlasrdrr. AZOPPetkin madde olarak
brinzolamid igerir. Kutu iginde bir gige bulunur.

AZOPP karbonik anhidraz enzimleri olarak adlandrnlan glokom tedavisinde kullamlan
ilaq grubunun bir ilyesidir. GOz igindeki srvr tiretimini azaltaruk gdzdeki basmcm
diigmesini sa[lar. Tek bagrna veya beta-bloktir veya prostaglandin analogu adr verilen
basrng diigtirocii di[er damlalarla birlikte kullamlabilir.

AZOPT@ 96z damlasr gdzdeki yiiksek basmcr diigtirmek igin kullanrlrr. Bu basrng glokom
adr verilen hastah[a neden olabilir.

Gdz kiiresi giiz igini besleyen berrak, sulu bir srvr igerir. Srvr daima giiztin drgrna bogalrr ve
her zaman daha fazla srvr tiretilir. Eger gtiz bogaldr[rndan da]ra hrzh dolarsa, gdztin
igindeki basrng artar. Bu gok ytiksek olursa gOrmenize zarar verebilir.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuzr gtnkfi sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.
. Bu htllanma talimattru saldaynrz. Daha sonra telvar ohtmaya ihtryag duyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulartntz olursa,latfen doborunuza.veya eczacmtza dantsmtz.
. Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalartnavermeyiniz.
. Bu ilacm htllarumt srannda, dofuora veya hastaneye gitti$inizde dolaorunuza bu ilact
hi I and$tnt z t s Dyl ey ini z.

. Bu talimatta yozilanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size dnerilen donm dtsmda

doz
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2. AT,OPTo'u kullanmadan Once dikkat edilmesi gerekenler

AZOPTo'u agalrdaki durumlarda KULLANMAYIMZ.
E[er;

o Ciddi bObrek probleminiz varsa
. AZOPIo'un igeri[indeki maddelerden brinzolamide veya di[er maddelerden

herhangi birine (yardrmcr maddeler listesine bakrmz) alerjiniz varsa,
o Stilfonamid denilen ilaglara alerjiniz varsa. AZOPT bazr alerjilere sebep olabilir.

Omekler diyabet, enfeksiyonlar ve aynca idrar sOktiirtictileri (su tabletleri) igeren
ilaglan igerir. AZOPTobewzer alerjiye neden olabilir.

o Hiperkloremik asidoz olarak adlandrnlan bir hastahsmz varsa (kammzda gok
yOksek miktarda asit varsa).

o l8 ya$rndan kiigtikseniz.

AZoPTo'u, agagdaki durumlarda DIKK.I,TLi KI]LLAI\NZ
E[er;

o KaraciEer ploblemleriniz varsa,

. o G6ztintizde kuruluk veya kornea problemleinizvarsa, doktorunuzla konugun,lV o DiEer stlfonomid ilaglanru kullamyorsamz,
o Yumu$ak lens kullamyorsanz. Damlayr lenslerinizle birlikte kullanmayrnrz. Damlayr

kullandrktan sonra lensleri takmadan 6nce 15 dakika bekleyiniz.
Ciddi reaksiyon belirtileri veya a$m duyarhl* ortaya grkarsa, ilacr kullanmaym ve
doktorunuzla konugun.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen
doktorunuza damgrruz.

AZOPf'un yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
AZOPf'D gdze damlatrlarak kullamlrr. UrtinU baqka bir yolla kullanmayrruz. Urtin
iinerildili gekilde kullamldrSr takdirde, besinlerle ve igeceklerle bir iligkisi yoktur.

Hamilelik
ilaq latllanmadan 6nce dofuorunuza veya eczacmtza daruSmtz.

Hamile iseniz veya hamile kalmayr planhyorsamz, AZOPf kullanmayrruz. AZOPTo

t/ kutlanmadan 0nce doktorunuza damgrn.

Tedainiz srasmda hamile oldufrunuzufark ederseniz hemen doldorunuza veyo eczacmrza
daruSmrz.

Emzirme

ilau latllanmadan 6nce dolctorunuza veyo eczacmrza daruSmtz.

Emziriyors aruz AZOPTo'u kullanm aytntz,stitiintize gegebilir.

Arag ve makine kullammr
AZOPT@'u kullandrktan hemen sonra gtir0gtintiziin bulanrklagtr[rm fark edebilirsiniz.
Gdriisiiniiz netlegene kadar araq ve makine kullanmayrmz. Arag ve makine kullammrru
etkileyebilen hafv.a bozuklu[u ve sersemlik hali gibi sinir sistemi bozuklukluklan
bildiritmigtir.

AZOPT@'un igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda 6nemli bilgiler
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E[er yumugak lens kullanryorsamz. AZOPP'u damlatrrken lens takmayrmz. Gdz
damlasrm kullandrktan sonra lensleri takrnadan 6nce 15 dakika bekleyiniz. AZOPT'un
igindeki koruyucu (benzalkonyum klortir) yumugak lenslerinizi etkileyebilir.

AZOPP sodyum ve mannitol igermektedir ancak, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir
uyan gerekmemektedir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr
Bu ifadelerin belirli bir siire Once kullamlmrp veya gelecekte bir zaman kullamlacak
iirtinlere de uygulanabilece[ini ltitfen not ediniz.

E[er di[er karbonik anhidraz iqhibit0rlerini kullamyorsamz (asetazolamid veya
ao'tzotarnla, bakmz boliim I AZOPT@ nedir ve nigin kullalrlrr) doktorunuza s6yleyiniz.

Bagka 96z damlasr kullamyorsaruz AZOPTo'u kullanmadan 0nce en az 5 dakika
bekleyiniz.

E{er regeteli ya da regetesiz herlnngi bir ilaa Su onda hilanryorsanu veya son
zamanlarda htllandrruz ise latfen doHorunuza veya eczacmtza bunlar hakhnda bilgi
veriniz.

AZOPI onasrl kullanilrr?
Uygun kullanrm ve doz./uygulama srkhfir igin talimatlar:

AZOPIo'u her zaman yahrzca doktorunuzun stiyledigi gibi kullammz. Emin de[ilseniz
doktorunuza ve eczacuu za, damgrrnz.
Doktorunuz 6nerdi[i siirece AZOPTo'u yakrzcag6zlerinize kullamruz.

Yetigkinlerde normal doz, gdzn veya g6zlere, sabah ve akgam olmak fJzore, giinde iki kez,
birer damladr. Doktorunuzun iinerdi[i stirece ve miktarda tedaviye devam ediniz.

Damla g6ziiniize gelmedi[inde tekrar deneyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

AZOPIo'nn gigesini ve bir aynaalnrz.
Ellerinizi ykayrruz.
Kullanmadan 6nce $i$eyr iyice galkalayntz.

$igenin kapa[rru agn:uz.

$igeyi, bagparmak ve di[er parmaklannz arasmda ucu aga[r bakacak gekilde ters
fufunuz.
Bagrruzr arkaya yaslayrmz. Temiz parma[rmzla gdz kapa[mrzr, g0z kapa$rruz ile
gOziintiz arasmda bir cep olugana kadar aglnz. Damla buraya damlatrlacaktr ($ekil
l).

v
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o $igenin ucunu gtiztiniize yaklaqtrnruz. Yardrmcr olacaksa aynayl kullammz.
o Damlayr giiztintize veya gilzkapaSrinrz4 gdztintiziin gevresine veya ba.gka yiizeylere

de[dirmeyiniz. Damlaya mikrop bulagabilir.
o Her seferinde bir damta AZOPT-o damlatnak igin gigenin dibine hafifge basmrz.
o $igeyi gok srkmaymrz: gige dibine hafifge bastrrmak yetecek gekilde tasarlanmrgtrr

($ekil2).
o AZOPT'u kullandrktan sonra, bir parma[ntrzla-bumunuzun yamndan gdztintiziin

kenanna bastrnruz ($ekil 3). Bu gekilde, AZOPf'un viicudunuzun di[er b6lgelerine
gegmesini engellersiniz.

o EEer damlayr iki giiziintizde de kullamyorsamz, diper gdztintiz igin aym uygulamayr
tekrarlayrruz.

o Kullammdan hemen sonra gigenin kapa[rm srkrca kapatrruz.
o DiEer qigeyi agmadan 6nce, bir gigeyi tamamen kullammz.

De$qikyag gruplan:
Qocuklarda kullanrmr
Gtivenlilik velveya etkinli[e iligkin veri yetersizli[i nedeniyle 18 ya$mm altrnda olan
gocuklarda AZOPI€'un kullamlmasr tavsiye edilmemektedir.

Yaglilarda kullammr
Yaglilarda kullanrmr yetigkinlerdeki kullanmr ile aymdr.

Ozel kullamm durumlan:
Ozel kullammr yoktur.

Efier AZOPT@'un etkisinin gok giiglii veya zaytf oldu$una dair bir izleniminiz vor ise
doldorunuz veya eczacmtz ile konugunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazlt AZ,OPT kullandrysanz
G6ztintizti rhk su ile yrkayrruz. Di[er kullamma kadar bagka damla damlatmayrnz.

AZOPT@'tan htllanmantz gerekenden fazlasmt kullanmrysaruz bir dolaor veya eczacr ile
konugunuz.

AZ0PTo'u kullanmayr unutursanw
Hatrrladr[rnrzdatek bir damla damlatrruz, sonra normal dtizeninizde devam ediniz.
Unutulan dozlart dengelernek igin gift doz damlatmayruz.

AZOPT ile tedavi sonlandrnldfrndaki olugabilecek etkiler
Doktorunuza damgmadan AZOPT0'u kullanmayr brrakrrsamz, gtiztintizdeki basrng

kontrol edilemez ve bu durum gdrme kaybrna neden olabilir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Ttim itaglar gibi AZOPT@'un igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.

Yan etkiler agaSrdaki kategorilerde gtisterildipi gekilde srlanmrgfir:

Qok yaygrn : l0 hastamn en az I'inde gtiriilebilir.
Yaygrn : l0 hastamn birinden az,fakat 100 hastamn birinden fazla giiriilebilir.
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Yaygrn olmayan
Seyrek

Qok seyrek
Bilinmiyor

100 hastamn birinden az,fakat 1000 hastamn birinden fazla gOrtilebilir.
1000 hastailn birinden az g6riilebilir.
10000 hastamn birinden az gtirtilebilir.
Eldeki verilerden hareketle tatrmin edilemiyor

Yaygrn:
Tat alma bozuklupu, baq agnsr, gilzkapagkenanndaki yapbeznlerinin iltihabr (blefarit),
bulamk gOrme, g0z tatrigi, g0z aSnst, kuru g0z, gilzAe krntr, gdzde kagmfl, gdzlerde
yabancr cisim hissi, gdzde krzankhk, g6zde rahatsrzltk, a[rz kurulu[u

Yaygrn Olmayan:
Nazofarenjit, yutak (farinks) iltihabr ve ytiz kemiklerinin igindeki hava bogluklannm
iltihabr (sintizit), alytrvar sayrsmda azalma, kan kloriirtinde artrna" kayrtsrzhk, depresyon,
depresif ruh hali, dtittik cinsel istek (ibido) , kabus g6rme, sinirlilik, uykusuzluk,
uykululuk hali, motor bozukluk, unutkanhk,hafrza bozuklupu, baq ddnmesi, uyugma,
kornea (g6ztin saydam cisminin) erozyonu, giiztin saydam cisminin (kornea) iltihabr,
g6ziin saydam cisminin (komea) benekli iltihabr, gtiziin saydam cisminin (kornea) bir
hastah[r (keratopati), gtizde birikinti, korneal (g6ztin saydam cisminde) leke, korneal
epitelyum (g6ztin saydam cisminin yiizeyinin) hasan, komeal epitelyum (gOziin saydam
cisminin yiizeyinin) boarkluSu, giiz igi basrng artrgr, optik sinir cup/disc oran artr$r,

korneal (g6ziin saydam cisminin) iidem, konjunktivit (bir gegit g0z iltihabt), gdzde giqme,

meibom bezlerinin iltihabr, gift g6rme, g6zle kamagma, rgrktan yada aydrnhktan rahatsz
olma acr duyma dtrumu, g0ztin dniinde rgrk gakmalan, krvrlcrm benzeri prnltrlar
gdrtilmesi (fotopsi), gOrme keskinli[inde az,alma, alerjik konjunktivit (bir 9e9it gtiz
iltihabr), gOztin buruna yakn olan tarafinda et grkmasr (pterijiyum), gilz akrnda
renklenme, 96z yorgunlu[u, g6zde ratratsrzhk, gtizde anormal his, gdzlerde kuruluk,
gOzde duyarhh[rn azalmasr, gOztin 0n krsmrru kaplayan zar altndakist, gdziin 0n krsmrm
kaplayan zmda kanlanmq giiz kapa$nda kagrntr, gdz kapa[r kenannda gapaklanma, gdz
kapa[rnda Odem, g0z yaqrnda artrg, gmlama, kalp ve solunum ile ilgili srkrntr, kalp
atrmrmn yavaglamasr, anjina pektoris (kalbi besleyen damarlann daralmasr/trkanmasr ile
ortaya grkan gitEtis apnsr), dtizensiz kalp afimr, nefes darhsr, burun kanamasr, bo$az
a$nsr, bopazda tahrig, burun ve paranazal sintis kaynakh salgrlann farenkse do$u
akmasl aksmk, brongiyal hiperaktivite, tist solunum yolu trkamkh[r, burun trkamkhpr,
bunrn akrntrsr, Oksiiriik, burun kurulu[u, yemek borusu iltihabr, ishal, bulantr, kusma,
hazrmsrzhk, iist kann a$rsr, kannda rahatszhk, midede rahatsrzhk, mide gazr, stk barsak
hareketleri, mide-barsak sisteminde bozukluk, a$rzda duyu azalmasr, a$zda uyugma,

kurdegen, dokiintii, deriden hafif kabank dokiintii, deride gerilme, kellik, genellegmig

kagmfi, cilt gerginli[i, srrt a[nsr, kas kasrlmasr, kas afnst, bdbrek a!ns, a[n, g6$is
ratratsrzh[r, bitkinlik, anormal hissetne, gergin hissetne, kuwetsizlik, asabiyet, erektil
(sertlegme) iglev bozukluSu

Bilinmiyor:
Nezle, titreme, tat alamama, duyarhhpm azalmasr, g6ziin saydam cisminin (kornea)
bozuklu[u, g6rme boztrklu[u, g6z.de alerji, kag doktilmesi, 96z kapa[r bozukluSu, 96z
kapa[rnda kzankhk, vertigo (denge bozuklugundan kaynaklanan baq dtinmesi), kalp atrm
dtizensidi[i, kalp atrmrmn hrzlanmasr, yiiksek tansiyon, kan basrncmda arfig, kalp atrm
hrzrnda artrg, astrm, dermatit (Bir tiir deri hastahlr), deri tizerinde olugan krzankhk,
eklem aSnsr, ekstremitelerde a[n, srk idrara gtkma, gttEus a[nst, gevresel 6dem,
keyifsizlik, ilaq kahntrsl, aSrn hassasiyet, anormal karacifer fonksiyon testi

v
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Bunlar AZOPT'un hafif yan etkileridir.

E$er bu kullanma talimatrnda bahsi gegtneyen herhangi bir yan etki ile karSilaSrsaruz
dolaorunuzu veya eczacmra bilgilendiriniz.

5. AZOPTtUn saklanmasr

AZOPT'u gocuWarm gOremeyece{i, erigemeyecefii yerlerde ve ambalajrnda saHaymtz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnu

Ambalajdaki son htllanma tarihinden sonra AZOPT'u htllanmaymtz.

Son kullanma tarihi belirtilen aym son giiniine kadardrr.

Mikrop kapmayr Onlemek igin ilacr agtrktan 4 hafra sonra gigeyi atrrz ve yeni gige

L kullanrruz. $igenin ilk agilmatarihini, aga[rdaaynlan yereyazwrr,.

Agmatarihi:

Herhangi bir tizel saklama talimatr yoktur.

Qeweyi karumak amacryla htllanma&!-truz ilaa Sehir suytnaveya gape atmcytruz. Bu
konuda eczactnza daruSmtz.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarlan Tic. A.$.
Kavacrk Ticaret Merkezi Kavak Sok.
No: l8 B-Blok Kat: I 34805
Kavacrk-B eykoz / istanbul

, Uretim yeri: Alcon Pharmaceuticals Ltd. /lsvigre lisansr ile
\/ S.A. Alcon-Couvreur N.V

Rijksweg I 4, B-287 0 Puurs
Belgika

Bu hilanma talirnafi tarihinde onaylanmryttr

Sayfa616


