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 ,ה/נכבד ה/רופא
 ,ה/נכבד ת/רוקח 

  :הנדון
Oflox/אופלוקס 

olutionOphthalmic S-  עידכון עלונים 
 

 .עודכנו תכשירה ל שלרופא ולצרכן  העלוניםכי  להודיעכם מבקשים אנו

 :לתכשיר ההתוויה המאושרת

Oflox is indicated for the treatment of external ocular infections caused by ofloxacin sensitive organisms.  

  W/V30. Ofloxacin %  :  המרכיב הפעיל

 . שהתעדכן המהותי המידע רק ,בעלונים ששונה פרק כל מתוך ,מופיע שלהלן בפירוט  .בלבד המהותיים העדכונים כלולים זו בהודעה
 .חוצה בקו מסומנת טקסט מחיקת ; תחתון בקו מסומנת טקסט תוספת

 
 עלון לרופא: 

4.4  Special Warnings and Precaution for Use 
… 

Persons with latent or actual defects in glucose-6-phosphate dehydrogenase ac tivity may be  pr one to 
haemolytic reactions with systemically absorbed oxoquinolone antibacterial agents. 
 
… 
 

OFLOX contains the preservative benzalkonium chloride which may cause  ocular eye irritation, symptoms of dry e yes 
and may affect the tear film and corneal surface. OFLOX should be used with caution in dry eye patients and in patients 
where the cornea may be compromised.  

Patients should be monitored in case of prolonged use.  

Use of contact lenses is not recommended in patients receiving treatment for an eye infection . Patients 
should remove contact lenses prior to application and wait at least 15 minutes before reinsertion. 
Benzalkonium chloride is known to discolour soft contact lenses. 

 
Sun or UV- exposure should be avoided during use of ofloxacin due to the potential for photosensitivity. 

 
4.8 Undesirable Effects 

… 
Within each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing se r iousness. The  
following terminologies have been used in order to classify the occurrence of undesirable effects: Fr eque nc y 
categories:Very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to ≤1/100); rare 
(≥1/10,000 to ≤1/1,000); very rare (≤1/10,000), not known (cannot be estimated from the available data). 

 
 עלון לצרכן: 

 
 . לפני השימוש בתרופה 2
... 
 

 .באופלוקסבמהלך השימוש  לשמש עליך להימנע מחשיפה לאור שמש ישיר או . עלול להגביר את הרגישות לאור שמש אופלוקס

... 
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 ילדים ומתבגרים

 . לילדים או למתבגרים אופלוקסאין לתת  

.... 

 היריון והנקה 

היוועצי ברופא או ברוקח לפני , אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות .בהיריון או מניקה אם אתאין להשתמש 
 נטילת תרופה זו.

... 

 אופלוקס מכיל בנזלקוניום כלוריד. 

במצבים . אולם ייתכנו מצבים שבהם לא ניתן להימנע משימוש בעדשות מגע. הטיפול במוצר זהמומלץ לא להשתמש בעדשות מגע בזמן 
דקות לפחות אחרי השימוש בטיפות העיניים לפני שתחזיר את עדשות המגע  15המתן . באופלוקסהסר את העדשות לפני השימוש , אלה

 . לעיניים

 .וידוע גם כמשנה את צבען של עדשות מגע רכות, עלול לגרום גירוי בעין( בנזלקוניום כלוריד) באופלוקסחומר משמר הנמצא 

 . w/v 0.005%-ערך ל-שהוא שווה, ל תמיסה"מ 1ג בנזלקוניום כלוריד בכל "מ 0.05תרופה זו מכילה 

מלץ. בנזלקוניום כלוריד הוא חומר משמר העלול להיספג על ידי עדשות מגע רכות ועלול לשנות את צבע עדשות המגע לא להשתמש  מו
עליך להסיר את , במצבים אלה. ייתכנו מצבים שבהם לא ניתן להימנע משימוש בעדשות מגע , אולם. בעדשות מגע בזמן הטיפול במוצר זה

 . דקות  15עדשות המגע לפני השימוש בתרופה זו ולהחזיר אותן לעיניים כעבור 

אם יש לך (. השכבה השקופה בחזית העין)ך עיניים יבשות או הפרעות בקרנית במיוחד אם יש ל, בנזלקוניום כלוריד עלול גם לגרום גירוי בעין
 .דבר עם הרופא, עקצוץ או כאב בעין לאחר השימוש בתרופה זו, תחושה מוזרה בעין

... 

 . כיצד תשמתש בתרופה?3

... 

 אם תפסיק להשתמש באופלוקס 

 .שאל את הרופא או הרוקח , נוספות על השימוש בתכשיר זהאם יש לך שאלות . על פי הנחיות הרופא אופלוקסיש להשתמש ב

... 
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