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mg de dexametasona.

VIA 

USO ADULTO  

Cada 

-co-

PLGA].

:

1.

OZURDEX indicado

- ( )

veias da retina. 

- s da parte posterior dos olhos

posterior do olho).

-

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

OZURDEX -infla

3.
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ou 

qualquer dos componentes deste produto;

Pacientes com 

Pacientes 

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

OZURDEX

do implante

catarata) ou que tenham

ra anterior. 

Efeitos potenciais dos corticosteroides

O uso prolongado de corticosteroides catarata subcapsular posterior,  

Os corticosteroides devem ser utilizados com cautela caso 

possua antecedentes de herpes simples ocular. Os corticosteroides

de corticosteroides

no leite humano.
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OZURDEX

-dentista.

Uso em idosos

OZURDEX

Caso ocorra 

- azendo uso de algum outro 

medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

OZURDEX

.

. Guarde-o em sua embalagem original.

deve ser utilizado imediatamente.

OZURDEX , que deve ser descartado 

-lo.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

OZURDEX

ser aplicado 

variam conforme a necessidade de cada caso individualmente e devem ser determinadas por seu 

contendo 0,7
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-

cada 6 meses.

Siga a 

tratamento.

7. O QUE DEVO FAZER SE EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

-

dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As

-mascarados, randomizados, com controle simulado, de 

grupos paralelos, incluindo 844 pacientes que receberam tratamento com OZURDEX (implante 

foram:

(ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

nos olhos aumentada, hemorragia conjuntival.

(ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): Dor ocular,

hiperemia conjuntival, h , catarata, d , aumento 

do lacrimejamento, catarata subcapsular, d .

(ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): 

de veia retiniana, o .

: Cefaleia

Outros eventos adversos relatados pouco frequentemente e considerados devidos ao procedimento 

semanas, para o t ,

incluindo 151 pacientes receberam tratamento com OZURDEX

dexametasona) ou o controle simulado foram:

(ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): 

dentro dos olhos, catarata.
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(ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): Miodesopsia 

(moscas volantes), o , blefarite iperemia

da esclera, d , s , prurido (coceira) palpebral.

es: Cefaleia

-

catarata, catarata subcapsular, a hemorragia na conjuntiva.

catarata 

nuclear, opacidade lenticular, h h dor ocular, descolamento do 

f edema na conjuntiva, o

.

endoftalmite, glaucoma e retinite necrotizante.

A produto 

, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos 

-dentista.

9.

INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

vel. L

Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0176

Farm. Resp.: Elizabeth Mesquita

CRF-
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Fabricado por: Allergan Pharmaceuticals Ireland Westport  - Irlanda

Registrado por: 

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855

Bloco 1 - -

- CEP 04548-005

CNPJ: 43.426.626/0001-77

ALLERGAN 

SAC: 0800-14-4077

Discagem Direta Gratuita

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 11/07/2018
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