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SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU: Xi�odrop, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 5,45 mg chlorowodorku moksy�oksacyny, co odpowiada 5 mg moksy�oksacyny. Każda kropla do oczu zawiera 
190 mikrogramów moksy�oksacyny. Postać farmaceutyczna: Krople do oczu, roztwór. Przezroczysty, zielonkawo-żółty roztwór. Osmolalność roztworu wynosi 290 mOsmol/kg ± 5%, a pH mieści się w granicach 6,3 – 7,3. 
Wskazania do stosowania: Miejscowe leczenie ropnego, bakteryjnego zapalenia spojówek, wywołanego przez szczepy wrażliwe na moksy�oksacynę. Należy uwzględnić o�cjalne wytyczne dotyczące właściwego 
stosowania leków przeciwbakteryjnych. Dawkowanie i sposób podawania: Stosowanie u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku (≥ 65 lat): Zalecaną dawką jest jedna kropla produktu leczniczego do chorego 
oka (oczu) 3 razy na dobę. Poprawa następuje zwykle w ciągu 5 dni, ale leczenie powinno być kontynuowane jeszcze przez kolejne 2 – 3 dni. Jeżeli nie zaobserwuje się poprawy w ciągu 5 dni od rozpoczęcia leczenia, 
należy ponownie rozważyć słuszność dokonanego rozpoznania i (lub) zastosowanego leczenia. Czas trwania leczenia zależy od nasilenia choroby oraz klinicznego i bakteriologicznego przebiegu zakażenia. Dzieci 
i młodzież: Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania. Sposób podawania: Do stosowania wyłącznie 
do oka. Nie do wstrzykiwań. Produktu Xi�odrop 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór, nie należy wstrzykiwać podspojówkowo lub wprowadzać bezpośrednio do komory przedniej oka. Aby zapobiec zanieczyszczeniu 
końcówki kroplomierza i roztworu, należy pamiętać o tym by nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni. Aby zapobiec wchłanianiu kropli przez błonę śluzową 
nosa, szczególnie u noworodków i dzieci, zaleca się zamknięcie kanału nosowo-łzowego na czas 2 do 3 minut po podaniu kropli, poprzez uciśnięcie palcami. Jeśli po zdjęciu nakrętki kołnierz zabezpieczający jest 
poluzowany, należy go usunąć przed zastosowaniem produktu leczniczego. Jeżeli stosuje się więcej niż jeden produkt leczniczy podawany miejscowo do oczu, pomiędzy podawaniem każdego z produktów należy 
zachować co najmniej 5 minut przerwy. Maści do oczu należy stosować na końcu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: U pacjentów otrzymujących chinolony ogólnoustrojowo, opisywano przypadki poważnych i niekiedy prowadzących do śmierci reakcji nadwrażliwości (reakcji 
ana�laktycznych); niektóre występowały po pierwszej dawce leku. Niektóre z reakcji przebiegały z zapaścią sercowo - naczyniową, utratą świadomości, obrzękiem naczynioruchowym (obejmującym obrzęk krtani, gardła 
lub twarzy), niedrożnością dróg oddechowych, dusznością, pokrzywką i świądem. Jeżeli wystąpi reakcja alergiczna na Xi�odrop, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego. Poważne, ostre reakcje nadwrażliwo-
ści na moksy�oksacynę lub jakikolwiek inny składnik produktu, mogą wymagać podjęcia natychmiastowego leczenia doraźnego. W przypadkach uzasadnionych klinicznie należy podać tlen i zapewnić prawidłową 
czynność układu oddechowego. Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych w leczeniu zakażeń, długotrwałe stosowanie może spowodować nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych, w tym 
grzybów. W przypadku wystąpienia nadkażenia należy zaprzestać stosowania preparatu i wdrożyć odpowiednie leczenie alternatywne. W przypadku ogólnoustrojowego podania �uorochinolonów, w tym moksy�oksa-
cyny, możliwe jest wystąpienie zapalenia oraz zerwania ścięgien, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Po podaniu produktu Xi�odrop do oka stężenie 
moksy�oksacyny w osoczu jest znacznie niższe niż po doustnym podaniu moksy�oksacyny w dawkach terapeutycznych. Pomimo to należy zachować ostrożność i gdy wystąpią pierwsze objawy zapalenia ścięgien 
należy przerwać leczenie produktem Xi�odrop. Dane pozwalające określić skuteczność i bezpieczeństwo moksy�oksacyny w leczeniu zapalenia spojówek u noworodków są bardzo ograniczone. Dlatego, stosowanie 
tego produktu leczniczego do leczenia zapalenia spojówek u noworodków, nie jest zalecane. Xi�odrop nie powinnien być stosowany w pro�laktyce lub leczeniu empirycznym gonokokowego zapalenia spojówek, 
w tym rzeżączkowego zapalenia spojówek noworodków, ze względu na występowanie szczepów Neisseria gonorrhoeae opornych na �uorochinolony. Pacjenci z zakażeniami oka wywołanymi przez Neisseria gonorrho-
eae powinni być odpowiednio leczeni ogólnie. Stosowanie produktu leczniczego nie jest zalecane w leczeniu zakażeń Chlamydia trachomatis u pacjentów w wieku poniżej 2 lat, ponieważ nie był on badany u tych 
pacjentów. Pacjenci w wieku powyżej 2 lat z zakażeniami oka wywołanymi przez Chlamydia trachomatis powinni być odpowiednio leczeni ogólnie. Noworodki z noworodkowym zapaleniem spojówek powinny być 
leczone odpowiednio do ich stanu, tzn. leczenie ogólne w przypadkach wywołanych przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae. Pacjentów należy pouczyć by nie używali soczewek kontaktowych, gdy 
występują u nich przedmiotowe i podmiotowe objawy zakażenia bakteryjnego oczu. Działania niepożądane. Podsumowanie pro�lu bezpieczeństwa: W badaniach klinicznych obejmujących 2 252 pacjentów, 
moksy�oksacynę podawano do 8 razy na dobę, z czego 1 900 pacjentów otrzymywało ją 3 razy na dobę. Całkowita populacja, w której dokonywano oceny bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego składała 
się z 1 389 pacjentów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, 586 pacjentów z Japonii i 277 pacjentów z Indii. W badaniach klinicznych nie opisano żadnych poważnych, okulistycznych lub ogólnoustrojowych działań 
niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu leczniczego. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem tym produktem leczniczym były podrażnienie oka i ból oka, występujące 
z ogólną częstością 1 do 2%. Działania te były łagodne u 96% pacjentów, u których wystąpiły i tylko jeden pacjent przerwał leczenie z ich powodu. Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych: Poniższe działania 
niepożądane zostały sklasy�kowane zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000) 
lub nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy określającej częstość występowania, działania niepożądane wymieniono poczynając od działań najpoważniej-
szych. Opis wybranych działań niepożądanych: U pacjentów otrzymujących chinolony ogólnoustrojowo, opisywano przypadki poważnych i niekiedy śmiertelnych reakcji nadwrażliwości (reakcji ana�laktycznych); 
niektóre występowały po pierwszej dawce produktu leczniczego. Niekiedy przebiegały one z towarzyszącą zapaścią sercowo-naczyniową, utratą świadomości, obrzękiem naczyniowo-ruchowym (obejmującym obrzęk 
krtani, gardła lub twarzy), niedrożnością dróg oddechowych, dusznością, pokrzywką i świądem. U pacjentów otrzymujących �uorochinolony ogólnoustrojowo, opisywano przypadki zerwania ścięgien barku, ręki, 
ścięgna Achillesa lub innych ścięgien, wymagających leczenia chirurgicznego lub powodujących długotrwałą niepełnosprawność. Badania kliniczne oraz dane zebrane po wprowadzeniu produktu do obrotu dotyczące 
stosowania ogólnoustrojowego chinolonów wskazują, że ryzyko zerwania ścięgien może być zwiększone u pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku oraz w przypadku 
ścięgien znajdujących się pod dużym obciążeniem, w tym ścięgna Achillesa. Populacja pediatryczna: W badaniach klinicznych wykazano, że stosowanie moksy�oksacyny u dzieci i młodzieży, w tym noworodków, jest 
bezpieczne. U pacjentów w wieku poniżej 18 lat, dwoma najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były podrażnienie oraz ból oka, występujące z częstością 0,9%. Z danych uzyskanych w badaniach 
kliniczych obejmujących pacjentów pediatrycznych, w tym noworodki wynika, że rodzaj i nasilenie działań niepożądanych są podobne jak u dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED 3013 
Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22167; wydane przez prezesa URPL. Kategoria dostępności: Produkty lecznicze wydawane z przepisu 
lekarza – Rp. Data przygotowania informacji: 05.2022.
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Floxal, Floxal 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór i Floxal 3 mg/g, maść do oczu. Floxal 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór: 1 ml roztworu zawiera 3 mg o�oksacyny (O�oxacinum). 1 kropla roztworu zawiera 100 
mikrogramów o�oksacyny (0,1mg). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek. Postać farmaceutyczna: krople do oczu, roztwór. Floxal 3 mg/g, maść do oczu: 1 g maści zawiera 3 mg 
o�oksacyny (O�oxacinum). Pojedyncza dawka (1 cm) zawiera 0,12 mg o�oksacyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lanolina. Postać farmaceutyczna: maść do oczu. Wskazania do stosowania Floxal, krople 
do oczu. Zakażenia przedniego odcinka oka wywołane drobnoustrojami wrażliwymi na o�oksacynę, takie jak bakteryjne zapalenie spojówek, rogówki, brzegów powiek, worka łzowego; jęczmień, wrzód rogówki. 
Wskazania do stosowania: Floxal, maść do oczu. Zakażenia przedniego odcinka oka wywołane drobnoustrojami wrażliwymi na o�oksacynę, takie jak przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, wrzód rogówki, 
zakażenie chlamydiami. Dawkowanie i sposób podawania Floxal, krople do oczu: Przeciętnie 1 kropla 4 razy na dobę. Wkraplać do worka spojówkowego zakażonego oka. Leczenie produktem Floxal, krople do oczu nie 
powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Sposób podawania: podanie do oka. Dawkowanie i sposób podawania Floxal, maść do oczu: Przeciętnie 1 cm wyciśniętej maści (0,12 mg o�oksacyny) do worka spojówkowego 3 
razy na dobę (w przypadku zakażenia chlamydiami 5 razy na dobę). Stosować do worka spojówkowego zakażonego oka. Leczenie produktem Floxal, maść do oczu nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Sposób 
podawania: podanie do oka. Przeciwwskazania: Floxal krople do oczu i Floxal maść do oczu. Nadwrażliwość na o�oksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nadwrażliwość na inne chinolony. Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Floxal krople do oczu i Floxal maść do oczu: Produktu leczniczego Floxal, krople do oczu i produktu leczniczego Floxal, maść do oczu nie należy podawać w postaci 
iniekcji. Produktu leczniczego Floxal, krople do oczu nie należy wstrzykiwać podspojówkowo ani podawać bezpośrednio do komory przedniej oka. Reakcje nadwrażliwości: U pacjentów przyjmujących 
ogólnoustrojowo chinolony, w tym o�oksacynę, już po podaniu pierwszej dawki obserwowano wystąpienie ciężkich, niekiedy prowadzących do śmierci reakcji nadwrażliwości (reakcje ana�laktyczne/ana�laktoidalne). 
Niektórym reakcjom towarzyszyła zapaść krążeniowa, utrata świadomości, obrzęk naczynioruchowy (w tym krtani, gardła lub obrzęk twarzy), niedrożność dróg oddechowych, duszność, pokrzywka i świąd. 
W przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub jakiejkolwiek innej reakcji alergicznej po zastosowaniu kropli do oczu lub po zastosowaniu maści do oczu zawierających o�oksacynę, należy przerwać stosowanie leku. 
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Floxal, krople do oczu oraz Floxal, maść do oczu u pacjentów, u których wystąpiła nadwrażliwość na inne leki przeciwbakteryjne z grupy 
chinolonów. Perforacja rogówki: W publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych i nieklinicznych, odnotowywano przypadki perforacji rogówki u pacjentów z istniejącymi ubytkami nabłonka rogówki lub 
owrzodzeniem rogówki, leczonych miejscowymi antybiotykami �uorochinolonowymi. Jednakże w wielu z tych doniesień występowały istotne czynniki zakłócające prawidłową ocenę, takie jak zaawansowany wiek, 
występowanie rozległego owrzodzenia, obecność chorób współistniejących oczu (np. ciężki zespół suchego oka), układowe choroby zapalne (np. reumatoidalne zapalenie stawów) oraz jednoczesne stosowanie 
produktów okulistycznych zawierających glikokortykosteroidy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Niemniej jednak, mając na uwadze ryzyko wystąpienia perforacji rogówki, u pacjentów z ubytkami nabłonka 
rogówki lub owrzodzeniem rogówki, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie leczenia produktem leczniczym Floxal, krople do oczu i Floxal, maść do oczu. Osady na rogówce: Odnotowano występowanie 
osadów na rogówce u pacjentów leczonych preparatami okulistycznymi do stosowania miejscowego zawierającymi o�oksacynę, jednak związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem leków nie został ustalony. 
Nadwrażliwość na światło i promieniowanie UV: W związku z możliwością wystąpienia nadwrażliwości na światło, w trakcie stosowania produktów leczniczych zawierających o�oksacynę należy unikać ekspozycji na 
światło słoneczne i promieniowanie UV. Oporność: Podczas stosowania kropli do oczu zawierających o�oksacynę należy wziąć pod uwagę możliwość przedostania się ich do jamy nosowo-gardłowej, co może 
przyczynić się do wystąpienia i rozprzestrzeniania się oporności bakterii. Długotrwałe stosowanie o�oksacyny, podobnie jak innych leków przeciwbakteryjnych, może doprowadzić do nadmiernego namnożenia 
drobnoustrojów niewrażliwych, w tym grzybów. W przypadku nasilenia objawów zakażenia lub braku poprawy klinicznej w przewidywanym czasie, należy przerwać stosowanie leku i wdrożyć odpowiednie leczenie. 
Każdorazowo, gdy wymaga tego ocena kliniczna, u pacjentów należy wykonać badania z zastosowaniem urządzeń powiększających, takich jak biomikroskop z lampą szczelinową, a tam gdzie jest to wskazane 
barwienie �uoresceiną. Stosowanie soczewek kontaktowych: Nie należy używać soczewek kontaktowych w trakcie stosowania kropli do oczu lub maści do oczu zawierających o�oksacynę. Produkt leczniczy Floxal, 
krople do oczu zawiera benzalkoniowy chlorek: pacjentom, którzy noszą miękkie soczewki kontaktowe należy zalecić zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie stosowania produktów leczniczych zawierających 
w swoim składzie benzalkoniowy chlorek. Benzalkoniowy chlorek może bowiem powodować podrażnienie oka oraz zmianę zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentom należy zalecić, aby unikali 
kontaktu produktu leczniczego Floxal, krople do oczu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zastosowaniem produktu leczniczego Floxal, krople do oczu pacjenci powinni usunąć soczewki kontaktowe i po 
zakropleniu odczekać min. 15 minut przed ich ponownym założeniem. Produkt leczniczy Floxal, maść do oczu zawiera lanolinę: lanolina może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). 
Szczególne grupy pacjentów: Dzieci i młodzież: Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego u dzieci poniżej 1. roku życia. Dostępne są bardzo ograniczone dane dotyczące 
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania o�oksacyny w postaci 0,3% kropli do oczu w leczeniu zapalenia spojówek u noworodków. Stosowanie kropli do oczu zawierających o�oksacynę u noworodków z zapaleniem 
spojówek wywołanym przez Neisseria gonorrhoeae lub Chlamydia trachomatis nie jest zalecane i nie zostało ocenione w tej grupie pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku: Nie wykazano istotnych różnic w zakresie 
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produkt leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu do innych grup wiekowych. Działania niepożądane: Floxal krople do oczu i Floxal maść do oczu. Ogólne: 
Ciężkie działania niepożądane po podaniu ogólnoustrojowym o�oksacyny są rzadkie, a większość objawów ma charakter odwracalny. Po podaniu miejscowym o�oksacyna w niewielkim stopniu wchłania się do 
krążenia ogólnoustrojowego, dlatego też po zastosowaniu produktu leczniczego Floxal, krople do oczu lub Floxal, maść do oczu mogą wystąpić działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania 
ogólnoustrojowego. Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 
do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym 
obrzęk naczynioruchowy, duszność, reakcje ana�laktyczne/wstrząs, obrzęk jamy ustnej i gardła oraz obrzęk języka). Zaburzenia układu nerwowego: nieznana: zawroty głowy. Zaburzenia oka: często: podrażnienie oka, 
uczucie dyskomfortu w oku; nieznana: zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, nieostre widzenie, światłowstręt, obrzęk oczu, obrzęk powiek, uczucie obecności ciała obcego w oku, wzmożone łzawienie, suchość oka, 
ból oka, przekrwienie oka, reakcje nadwrażliwości (w tym świąd oka i powiek), odkładanie się złogów w rogówce (zwłaszcza w przypadku wcześniejszego występowania chorób rogówki), obrzęk okołooczodołowy (w 
tym obrzęk powieki). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nieznana: obrzęk wokół oczu, obrzęk twarzy, zespół Stevensa – Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Zaburzenia żołądka i jelit: nieznana: 
nudności. Podmiot odpowiedzialny: Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Niemcy. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Floxal 3 mg/ml, krople do oczu: 
4116; Floxal 3 mg/g, maść do oczu: 4115; wydane przez Prezesa URPL. Kategoria dostępności: Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza - Rp. Data przygotowania informacji: 11.2019.


