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1. ZĀĻU NOSAUKUMS  
 
Ducressa 1 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums 
 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
Viens ml acu pilienu šķīduma satur deksametazona nātrija fosfātu, kas atbilst 1 mg deksametazona 
(Dexamethasonum), un levofloksacīna hemihidrātu, kas atbilst 5 mg levofloksacīna (Levofloxacinum). 

Viens piliens (apmēram 30 mikrolitru) satur apmēram 0,03 mg deksametazona un 0,150 mg 
levofloksacīna. 
 
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: 
Viens ml acu pilienu šķīduma satur 0,05 mg benzalkonija hlorīda, un viens piliens satur apmēram 
0,0015 mg benzalkonija hlorīda. 
Viens ml acu pilienu šķīduma satur 4,01 mg fosfātu, un viens piliens satur apmēram 0,12 mg fosfātu. 
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Acu pilieni, šķīdums (acu pilieni). 
 
Dzidrs, zaļgani dzeltens šķīdums, kas praktiski nesatur daļiņas, ar pH ir 7,0–7,4 un osmolalitāti 270–
330 mOsm/kg. Iegūtie pilieni ir dzidri un bezkrāsaini. 
 
 
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA  
 
4.1. Terapeitiskās indikācijas  
 
Ducressa acu pilienu šķīdums ir indicēts iekaisuma profilaksei un ārstēšanai un pēcoperācijas 
infekcijas profilaksei pēc kataraktas operācijas pieaugušajiem. 
 
Jāņem vērā oficiālās vadlīnijas par pareizu antibakteriālo līdzekļu lietošanu. 
 
4.2. Devas un lietošanas veids  
 
Devas 
Pēc operācijas vienu pilienu iepilina konjunktīvas maisā ik pēc 6 stundām. Terapijas ilgums ir 
7 dienas. Ir jāpievērš uzmanība, lai terapija netiktu pārtraukta priekšlaicīgi. 
 
Ja viena deva tiek izlaista, terapija ir jāturpina, lietojot nākamo devu, kā plānots. 
 
Pabeidzot vienu terapijas nedēļu ar Ducressa, ir ieteicams atkārtoti izmeklēt pacientu, lai novērtētu 
kortikosteroīdus saturošu acu pilienu lietošanas monoterapijas veidā turpināšanas nepieciešamību. Šīs 
terapijas ilgums var būt atkarīgs no pacienta riska faktoriem un operācijas iznākuma, kā arī ārstam tas 
ir jānosaka, ņemot vērā mikroskopiskos izmeklējumus, izmantojot spraugas lampu, un klīniskās ainas 
smaguma pakāpi. Parasti turpmākai terapijai ar steroīdus saturošiem acu pilieniem nevajadzētu 
pārsniegt 2 nedēļas. Tomēr ir jāpievērš uzmanība tam, lai terapija netiktu pārtraukta priekšlaicīgi. 
 
Pediatriskā populācija 
Ducressa drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, nav 
pierādīta. Dati nav pieejami. 
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Ducressa nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadiem.  
 
Vecāka gadagājuma pacienti 
Vecāka gadagājuma pacientiem devas pielāgošana nav nepieciešama. 
 
Lietošana pacientiem ar nieru/aknu darbības traucējumiem 
Ducressa lietošana pacientiem ar nieru/aknu darbības traucējumiem nav pētīta, tāpēc Ducressa šādiem 
pacientiem ir jālieto piesardzīgi. 
 
Lietošanas veids 
Okulārai lietošanai.  
 
Viens piliens ir jāiepilina laterālajā acs kaktiņā, piespiežot mediālo acs kaktiņu, lai novērstu pilienu 
iztecēšanu. 
 
Pacienti ir jāinformē, ka pirms acu pilienu lietošanas ir jāmazgā rokas un jāizvairās no flakona gala 
saskaršanās ar aci vai apkārtējo apvidu, jo tas var radīt acs bojājumu. 
 
Pacienti arī ir jāinformē, ka nepareiza lietošana var piesārņot acu pilienus ar izplatītām baktērijām, par 
kurām zināms, ka tās var izraisīt acu infekcijas. Piesārņotu šķīdumu lietošana var radīt nopietnu acs 
bojājumu un turpmāku redzes zaudējumu. 
 
Nazolakrimālā oklūzija, aizspiežot asaru kanālus, var samazināt sistēmisku absorbciju. 
 
Ja vienlaicīgi tiek lietoti citi acu pilienu šķīdumi, starp zāļu iepilināšanu ir jāievēro 15 minūšu 
intervāls. 
 
4.3. Kontrindikācijas 
 
• Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu levofloksacīnu (vai citiem hinoloniem), deksametazonu (vai 

citiem steroīdiem) vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. 
 
• Herpes simplex, keratīts, vējbakas un citas radzenes un konjunktīvas vīrusu slimības. 

 
• Acs mikobaktēriju infekcijas, ko izraisa pret skābi izturīgas nūjiņas (bet ne tikai), piemēram, 

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae vai Mycobacterium avium. 
 

• Acu struktūru sēnīšu slimības. 
 

• Neārstēta acs strutaina infekcija. 
 
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 
Okulāras iedarbības: 
Ducressa ir paredzēts tikai okulārai lietošanai. Ducressa nedrīkst injicēt subkonjunktivāli. Šķīdumu 
nedrīkst ievadīt tieši acs ābola priekšējā kamerā. 
 
Ilgstoša lietošana var izraisīt rezistenci pret antibiotikām ar nejutīgu mikroorganismu, tostarp sēnīšu, 
vairošanos. Ja rodas infekcija, terapija ir jāpārtrauc un jālieto citas zāles. Ja to prasa klīniskā stāvokļa 
izvērtējums, pacients ir jāizmeklē, izmantojot palielināšanas līdzekļus, piemēram, spraugas lampas 
biomikroskopiju, un, ja nepieciešams, iekrāsošanu ar fluoresceīnu.  
 
Ilgstoša lokāla kortikosteroīdus saturošo oftalmoloģisko līdzekļu lietošana var izraisīt okulāru 
hipertensiju/glaukomu, bet tas ir maz ticams, ja Ducressa lieto ieteikto terapijas periodu (7 dienas). 
Jebkurā gadījumā ir ieteicams bieži pārbaudīt intraokulāro spiedienu. Pacientiem ar predispozīciju 
(piemēram, ar diabētu) kortikosteroīdu radītais risks var paaugstināt intraokulāro spiedienu. 
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Sistēmiskas un lokālas kortikosteroīdu lietošanas gadījumā ir ziņots par redzes traucējumiem. Ja 
pacientam ir simptomi, piemēram, neskaidra redze vai citi redzes traucējumi, jāapsver pacienta 
nosūtīšana uz konsultāciju pie oftalmologa, lai izmeklētu iespējamos cēloņus, kuri var būt saistīti ar 
kataraktas operācijas komplikācijām, glaukomas vai retu slimību, piemēram, centrālas serozas 
horioretinopātijas (central serous chorioretinopathy, CSCR), attīstību, par ko ir ziņots pēc sistēmiskas 
un lokālas kortikosteroīdu lietošanas. 
 
Lokāla kortikosteroīdo oftalmoloģisko līdzekļu lietošana var palēnināt radzenes brūces dzīšanu. Ir 
zināms, ka dzīšanu palēnina vai kavē arī lokāli lietojami okulārie nesteroīdi pretiekaisuma līdzekļi 
(NPL). Vienlaicīga lokāla okulāru nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) lietošana ar 
kortikosteroīdiem var paaugstināt brūces dzīšanas sarežģījumu risku.  
 
Tādu slimību gadījumā, kuru dēļ radzene vai sklēra kļūst plānāka, ir zināms, ka lokālo kortikosteroīdu 
lietošana izraisa perforāciju. 
 
Sistēmiskas iedarbības 
Fluorhinolonu lietošana ir tikusi saistīta ar paaugstinātas jutības reakcijām arī pēc vienas devas. Ja 
rodas alerģiska reakcija pret levofloksacīnu, zāļu lietošana ir jāpārtrauc. 
 
Sistēmiska fluorhinolona, tostarp levofloksacīna, terapija var izraisīt cīpslu iekaisumu vai plīsumu, it 
īpaši vecāka gadagājuma pacientiem un pacientiem, kuri ir vienlaicīgi ārstēti ar kortikosteroīdiem. 
Tāpēc ir jāievēro piesardzība un, parādoties pirmajām cīpslu iekaisuma pazīmēm, ārstēšana ar 
Ducressa ir jāpārtrauc (skatīt 4.8. apakšpunktu). 
 
Kušinga sindroms un/vai virsnieru nomākums, kas saistīts ar acī lietota deksametazona sistēmisku 
absorbciju, var rasties pēc intensīvas vai ilgstošas pastāvīgas terapijas pacientiem ar noslieci, tai skaitā 
bērniem un pacientiem, kuri tiek ārstēti ar CYP3A4 inhibitoriem (ieskaitot ritonavīru un kobicistati). 
Šajos gadījumos ārstēšana pakāpeniski jāpārtrauc. 
 
Ietekme uz imūnsistēmu 
Ilgstoša lietošana (parasti novēro pēc terapijas 2 nedēļām) var arī izraisīt sekundāru okulāru infekciju 
(bakteriālu, vīrusu vai sēnīšu), kas ir saistīts ar organisma atbildes reakcijas nomākšanu vai to dzīšanas 
aizkavēšanos. Turklāt lokālo kortikosteroīdu saturošo oftalmoloģisko līdzekļu lietošana var veicināt, 
pastiprināt vai maskēt tāda acs infekciju pazīmes, kuru izraisījuši oportūnistiski mikroorganismi. 
Īslaicīgas kortikosteroīdu terapijas, piemēram, Ducressa ieteiktās lietošanas, gadījumā šo stāvokļu 
rašanās ir ierobežota. 
 
Palīgvielas 
Benzalkonija hlorīds 
Ziņots, ka benzalkonija hlorīds var izraisīt acu kairinājumu, sausās acs simptomus un var ietekmēt 
asaru slāni un radzenes virsmu. Jālieto piesardzīgi pacientiem ar sausās acs sindromu un pacientiem, 
kuru radzene var būt bojāta. Ilgstoši lietojot, pacienti jānovēro. 

 
Pēc kataraktas operācijas pacientiem nevajadzētu lietot lēcas visas terapijas ar Ducressa laikā. 
 
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Mijiedarbības pētījumi nav veikti. 
 
Tā kā levofloksacīna un deksametazona maksimālā koncentrācija plazmā pēc okulāras lietošanas ir 
vismaz 1000 reižu zemāka nekā koncentrācija, kura ir konstatēta pēc standarta perorālas devas 
lietošanas, ir maz ticams, ka tā izraisītu klīniski nozīmīgu mijiedarbību ar citiem sistēmiskai lietošanai 
paredzētiem līdzekļiem. 
 
Probenecīda, cimetidīna vai ciklosporīna vienlaicīga lietošana kopā ar levofloksacīnu ietekmēja dažus 
levofloksacīna farmakokinētikas parametrus, bet izmaiņas nebija klīniski nozīmīgā apjomā. 
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Lokālo steroīdus saturošo līdzekļu un lokālo nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) vienlaicīga 
lietošana var palielināt radzenes dzīšanas sarežģījumus.  
 
CYP3A4 inhibitori (tostarp ritonavīrs un kobicistats) var samazināt deksametazona klīrensu, izraisot 
paaugstinātu iedarbību. Ja vien ieguvums neatsver sistēmisko kortikosteroīdu blakusparādību 
paaugstinātu risku, ir jāizvairās no zāļu kombinēšanas, un šādā gadījumā ir jānovēro, vai pacientiem 
nerodas sistēmisko kortikosteroīdu iedarbība. 
 
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti  
 
Grūtniecība 
 
Dati par deksametazona un levofloksacīna lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. 
Kortikosteroīdi šķērso placentu. Ilgstoša vai atkārtota kortikosteroīdu lietošana grūtniecības laikā ir 
tikusi saistīta ar paaugstinātu intrauterīnās attīstības aizkavēšanās risku, mazāku zīdaiņa dzimšanas 
masu un augsta asinsspiediena risku, asinsvadu sistēmas traucējumiem un insulīna rezistenci pieauguša 
cilvēka vecumā. Zīdaiņi, kas ir dzimuši mātēm, kuras grūtniecības laikā ir saņēmušas ievērojamas 
kortikosteroīdu devas, ir rūpīgi jāizmeklē, lai noteiktu, vai tiem nav hipoadrenalisma pazīmju. Pētījumi 
ar dzīvniekiem par kortikosteroīdu lietošanu liecina par reproduktīvo toksicitāti un teratogēnisku 
ietekmi (tostarp aukslēju šķeltni; skatīt 5.3. apakšpunktu)  
 
Tā kā sistēmisko kortikosteroīdu iedarbību pēc okulāras lietošanas nevar izslēgt, terapija ar Ducressa 
grūtniecības laikā nav ieteicama, un īpaši pirmo trīs mēnešu laikā to var izmantot tikai pēc rūpīgas 
ieguvumu un riska attiecības izvērtēšanas. 
 
Barošana ar krūti 
Sistēmiskie kortikosteroīdi un levofloksacīns izdalās mātes pienā. Dati par to, vai mātes pienā tiek 
pārnests nozīmīgs daudzums deksametazona, kas var radīt klīniski nozīmīgu ietekmi zīdainim, nav 
pieejami. Nevar izslēgt risku ar krūti barotam zīdainim. Jāpieņem lēmums par to, vai pārtraukt bērna 
barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no Ducressa terapijas, ņemot vērā ieguvumu bērnam no 
barošanas ar krūti un ieguvumu no terapijas sievietei. 
 
Fertilitāte 
Sistēmiska kortikosteroīdu lietošana var ietekmēt vīriešu un sieviešu fertilitāti, ietekmējot hipotalāma 
un hipofīzes hormonālo sekrēciju, kā arī gametoģenēzi sēkliniekos un olnīcās. Nav zināms, vai 
deksametazons ietekmē cilvēka fertilitāti pēc okulāras lietošanas. 
 
Levofloksacīns neietekmēja auglību žurkām, lietojot devas, kas ievērojami pārsniedza maksimālo 
iedarbību cilvēkiem pēc okulāras lietošanas.  
 
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus  
Kā jebkuru acu pilienu lietošanas gadījumā, īslaicīgi neskaidra redze vai redzes traucējumi var 
ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja rodas neskaidra redze, pacientam 
pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas ir jānogaida, līdz redze noskaidrojas.  
 
4.8. Nevēlamās blakusparādības  
 
Drošuma profila kopsavilkums  
Klīniskajos pētījumos ar Ducressa ir ārstēti 438 pacienti. Nopietnas nevēlamas blakusparādības 
neradās. Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības, kas nebija nopietnas, bija acu kairinājums, 
okulāra hipertensija un galvassāpes.  
 
Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā  
Klīniskajos pētījumos ar Ducressa, kuros piedalījās pacienti pēc kataraktas operācijas, tika ziņots par 
tālāk norādītajām nevēlamām blakusparādībām (katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir 
sakārtotas to nopietnības samazināšanās secībā). 
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Tālāk norādīto iespējamo nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums ir definēts, izmantojot šādu 
iedalījumu: 
 

Ļoti bieži ≥ 1/10 
Bieži ≥ 1/100 līdz < 1/10 
Retāk ≥ 1/1 000 līdz < 1/100 
Reti ≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000 
Ļoti reti ≤ 1/10 000 
Nav zināms Biežumu pēc pieejamiem datiem nevar noteikt 

 
Ducressa (levofloksacīna/deksametazona kombinācija) 

Orgānu sistēmu klasifikācija Sastopamības biežums Nevēlamās blakusparādības 
Nervu sistēmas traucējumi Retāk Galvassāpes, garšas sajūtas 

traucējumi 
Acu bojājumi Retāk Acu kairinājums, neparastas 

sajūtas acīs, okulāra hipertensija 
Ādas un zemādas audu 
bojājumi 

Retāk Nieze 

Izmeklējumi Retāk Paaugstināts intraokulārais 
spiediens (*) 

(*) > 6 mmHg, kas nozīmē nozīmīgu intraokulārā spiediena paaugstināšanos 

 
Tālāk ir norādītas nevēlamas blakusparādības, kuras ir novērotas saistībā ar vienu oftalmoloģiskā 
līdzekļa aktīvo vielu (levofloksacīnu vai deksametazonu) un kuras var rasties arī saistībā ar Ducressa 
lietošanu. 
 
Levofloksacīns  

Orgānu sistēmu klasifikācija Sastopamības biežums Nevēlamās blakusparādības 
Imūnās sistēmas traucējumi Reti Ar acīm nesaistītas alerģiskas 

reakcijas, tostarp ādas izsitumi  
 

Ļoti reti Anafilakse 
Nervu sistēmas traucējumi  
 

Retāk Galvassāpes 

Acu bojājumi  
 

Bieži Dedzinoša sajūta acīs, 
pasliktināta redzes   un gļotu 
pavedieni 
 

Retāk Plakstiņu salipšana, konjunktīvas 
tūska (chemosis), konjunktīvas 
papillāra reakcija, plakstiņu tūska, 
diskomforts acīs, acu nieze, sāpes 
acīs, konjunktīvas hiperēmija, 
konjunktīvas folikuli, acu 
sausums, plakstiņu eritēma un 
fotofobija.  

Elpošanas sistēmas traucējumi, 
krūšu kurvja un videnes 
slimības  

Retāk 
 

Rinīts 

Ļoti reti  Balsenes tūska 
 
Deksametazons 

Orgānu sistēmu klasifikācija Sastopamības biežums Nevēlamās blakusparādības 
Acu bojājumi Ļoti bieži Intraokulārā spiediena 

paaugstināšanās* 



SASKAŅOTS ZVA 11-06-2020 

Ducressa -spc-lv-common-proposed-2020-04-06 

Bieži Diskomforts*, kairinājums*, 
dedzinoša sajūta*, dzeloša 
sajūta*, nieze* un neskaidra 
redze* 

Retāk Alerģiskas un paaugstinātas 
jutības reakcijas, brūces dzīšanas 
aizkavēšanās, aizmugurējās 
kapsulas katarakta*, 
oportūnistiskas infekcijas, 
glaukoma* 

 Ļoti reti Konjunktivīts, midriāze, ptoze, 
kortikosteroīdu izraisīts uveīts, 
radzenes pārkaļķošanās, 
keratopatija ar kristāliskiem 
nosēdumiem, radzenes biezuma 
izmaiņas*, radzenes tūska, 
radzenes čūla un radzenes 
perforācija 

Ādas un zemādas audu 
bojājumi  

Ļoti reti Sejas tūska  

Endokrīnās sistēmas 
traucējumi 

Nav zināms Kušinga sindroms, virsnieru 
dziedzeru darbības nomākums 

* Skatīt punktu “Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts”  
 
Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts 
 
Intraokulārā spiediena paaugstināšanās 
Var rasties intraokulārā spiediena paaugstināšanās (intra-ocular pressure, IOP) un glaukoma. Ilgstoša 
ārstēšana ar kortikosteroīdiem var izraisīt okulāru hipertensiju/glaukomu (īpaši pacientiem ar 
iepriekšēju steroīdu izraisītu IOP vai ar iepriekš esošu augstu intraokulāro spiedienu vai glaukomu). 
Bērni un vecāka gadagājuma pacienti var būt īpaši uzņēmīgi pret steroīdu izraisītu intraokulārā 
spiediena paaugstināšanos (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pacientiem ar diabētu pēc ilgstošas steroīdu 
lokālas lietošanas arī biežāk attīstās subkapsulāra katarakta. 
 
Nevēlamas blakusparādības pēc procedūras 
Klīnisko pētījumu laikā ir ziņots par okulāriem traucējumiem (piemēram, radzenes tūska, acs 
kairinājums, neparastas sajūtas acī, paaugstināta asaru izdalīšanās, astenopija, radzenes traucējumi, 
sausa acs, sāpes acīs, diskomforts acīs, uveīts, neskaidra redze, redzes spilgtums, konjunktivīts), kā arī 
par nelabumu. Šīs reakcijas parasti ir vidēji smagas un pārejošas, un tiek uzskatīts, ka tās ir saistītas ar 
pašu kataraktas operāciju.  
 
Ar radzeni saistītas iespējamās nevēlamās blakusparādības 
Ja ir slimības, kuru dēļ kļūst plānāka radzene, dažos gadījumos steroīdu lokāla lietošana var izraisīt 
radzenes perforāciju (skatīt 4.4. apakšpunktu).  
Ļoti retos gadījumos saistībā ar fosfātus saturošu acu pilienu lietošanu dažiem pacientiem ar būtiskiem 
radzenes bojājumiem ziņots par radzenes kalcifikāciju. 
 
Papildu nevēlamas blakusparādības, kuras ir novērotas aktīvās vielas levofloksacīna ilgstošas 
lietošanas gadījumā un kuras var rasties arī saistībā ar Ducressa lietošanu 
Pacientiem, kuri saņem sistēmiskus fluorhinolonus, ir ziņots par pleca, plaukstas, Ahileja vai citu 
cīpslu plīsumiem, kuriem bija nepieciešama ķirurģiska korekcija vai kuri izraisīja ilgstošu invaliditāti. 
Pētījumu un pēcreģistrācijas pieredze par hinolonu sistēmisku lietošanu liecina, ka šo plīsumu risks var 
paaugstināties pacientiem, kas saņem kortikosteroīdus, it īpaši geriatriskiem pacientiem, kā arī augstai 
slodzei pakļautām cīpslām, tostarp Ahileja cīpslai (skatīt 4.4. apakšpunktu). 
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Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām 
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu 
ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par 
jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 
1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv 
 
4.9. Pārdozēšana  
 
Levofloksacīna un deksametazona 21- fosfāta daudzums Ducressa flakonā ir pārāk mazs, lai izraisītu 
toksiskas reakcijas pēc nejaušas norīšanas.  
Lokālas pārdozēšanas gadījumā ārstēšana ir jāpārtrauc. Ilgstoša kairinājuma gadījumā acs(-is) ir 
jāskalo ar sterilu ūdeni.  
 
Simptomi pēc nejaušas norīšanas nav zināmi. Ārsts var apsvērt kuņģa skalošanu vai vemšanas 
izraisīšanu.  
 
 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS  
 
5.1. Farmakodinamiskās īpašības  
 
Farmakoterapeitiskā grupa: pretiekaisuma un pretinfekcijas līdzekļu kombinācija, kortikosteroīdu un 
pretinfekcijas līdzekļu kombinācija. 
ATĶ kods: S01C A01 
Ducressa ir divu aktīvo vielu — levofloksacīna un deksametazona — fiksētas devas kombinācija. 
 
Levofloksacīns 
 
Darbības mehānisms 
Levofloksacīns, ofloksacīna aktīvais L izomērs, ir fluorhinolonu grupas antibakteriāls līdzeklis, kas 
inhibē baktēriju II tipa topoizomerāzes - DNS girāzi un IV tipa topoizomerāzi. Levofloksacīns 
galvenokārt iedarbojas uz DNS girāzi gramnegatīvās baktērijās un IV tipa topoizomerāzi 
grampozitīvās baktērijās. Darbības spektrs pret okulāro audu patogēniem ietver aerobos grampozitīvos 
mikroorganismus (piemēram, S. aureus MSSA, S. pyogenes, S. pneumoniae, viridans grupas 
streptokokus), aerobās gramnegatīvās baktērijas (piemēram, E. coli, H. influenzae, M. catarrhalis, 
P. aeruginosa kopienā izolētas sugas) un citus organismus (piemēram, Chlamydia trachomatis). 
 
Rezistences mehānisms 
Baktēriju rezistence pret levofloksacīnu var attīstīties galvenokārt divu galveno mehānismu, proti, zāļu 
intrabakteriālas koncentrācijas samazināšanās vai zāļu mērķa enzīmu izmaiņu, dēļ. Mērķa vietas 
izmaiņas izraisa to hromosomu gēnu mutācijas, kas kodē DNS girāzi (gyrA un gyrB) un IV tipa 
topoizomerāzi (parC un parE; grlA un grlB Staphylococcus aureus). Rezistenci zemas intrabakteriālo 
zāļu koncentrācijas dēļ izraisa vai nu izmainītas ārējās membrānas poras (OmpF), kas samazina 
fluorhinolonu iekļūšanu gramnegatīvās baktērijās, vai arī izvades sūkņi. Izvadīšanas mediēta 
rezistence ir aprakstīta saistībā ar pneimokokiem (PmrA), stafilokokiem (NorA), anaerobām un 
gramnegatīvām baktērijām. Visbeidzot — saistībā ar Klebsiella pneumoniae un E. coli ir ziņots par 
plazmīdu mediētu rezistenci pret hinoloniem (ko nosaka qnr gēns). 
 
Krusteniskā rezistence 
Var rasties krusteniskā rezistence starp fluorhinoloniem. Atsevišķas mutācijas var neizraisīt klīnisku 
rezistenci, bet multiplas mutācijas parasti rada klīnisku rezistenci pret visām fluorhinolonu grupas 
zālēm. Izmainītām ārējās membrānas porīnām un izvades sistēmām var būt plaša substrāta 
specifiskums, kas ir vērsts uz vairākām antibakteriālo līdzekļu grupām un rada multirezistenci. 
 
Jutības testēšanas skaidrojošie kritēriji 
Skaidrojošu kritēriju nav 
 

http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3
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  Deksametazons 
 
Darbības mehānisms 
Kortikosteroīdi kā deksametazons nomāc asinsvadu endotēlija šūnu adhēzijas molekulu, I vai II tipa 
ciklooksigenāzes un citokīnu ekspresiju. Šī darbības kulminācija ir iekaisumu veicinošo mediatoru 
ekspresijas samazināšanās un cirkulējošo leikocītu pielipšanas pie asinsvadu endotēlija nomākšana, 
tādējādi novēršot to migrāciju iekaisušos acs audos. Salīdzinot ar citiem steroīdiem, deksametazonam 
piemīt izteikta pretiekaisuma iedarbība ar samazinātu mineralokortikoīdu iedarbību, un tas ir viens no 
spēcīgākajiem pretiekaisuma līdzekļiem. 
 
Klīniskā efektivitāte 
Ducressa efektivitāte ir pētīta kontrolētā pētījumā, lai novērtētu Ducressa līdzvērtību standarta terapijai 
ar tirdzniecībā pieejamo acu pilienu sastāvu ar tobramicīnu (0,5%) un deksametazonu (0,1%) 
iekaisuma novēršanai un ārstēšanai, kā arī ar kataraktas operāciju saistīta iekaisuma novēršanai 
pieaugušajiem. Pētniekam, kam bija jānovērtē pētījuma rādītāji, informācija par piešķirto terapiju 
netika atklāta. Pacienti, kam tika veikta kataraktas operācija bez komplikācijām, tika iedalīti grupā, kas 
saņēma Ducressa acu pilienus 1 pilienu 4 reizes dienā 7 dienas un pēc tam saņēma deksametazona 
0,1% acu pilienus 1 pilienu 4 reizes dienā vēl 7 dienas vai salīdzinošos tobramicīna + deksametazona 
acu pilienus 1 pilienu 4 reizes dienā 14 dienas. 
Efektivitātes dati bija pieejami par 395 pacientiem, kas pēc kataraktas operācijas saņēma Ducressa, un 
393 pacientiem, kas tāpat saņēma salīdzinošās zāles. Pēc 14 terapijas dienām pacientu bez iekaisuma 
pazīmēm (primārais pētījuma mērķa kritērijs) īpatsvars grupā, kas saņēma Ducressa un pēc tam 
saņēma deksametazonu, salīdzinot ar grupu, kas saņēma tobramicīna + deksametazona acu pilienus, 
bija attiecīgi 95,19% un 94,91%. Atšķirība starp abiem rādītājiem bija 0,0028 (95% TI: [-0,0275; 
0,0331]), kas liecināja par testa un salīdzinošās terapijas shēmas līdzvērtību. Pētījuma laikā nevienā 
grupā netika konstatēts neviens endoftalmīta gadījums. Acs ābola priekšējās kameras iekaisuma 
pazīmes Ducressa grupā netika konstatētas 73,16% pacientu 4 dienas pēc operācijas un 85,57% 
pacientu 8 dienas pēc operācijas. Grupā, kas saņēma tobramicīna + deksametazona acu pilienus, acs 
ābola priekšējās kameras iekaisuma pazīmes netika konstatētas 76,84% pacientu 4 dienas pēc 
operācijas un 86,77% pacientu 8 dienas pēc operācijas. Konjunktīvas hiperēmijas pazīmes 4. dienā 
vairs netika konstatētas attiecīgi 85,75% pacientu grupā, kas saņēma Ducressa, un 82,19% pacientu 
grupā, kas saņēma tobramicīna + deksametazona acu pilienus. Drošuma profils abās grupās bija 
līdzīgs. 
 
Pediatriskā populācija 
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Ducressa visās 
pediatriskās populācijas apakšgrupās par iekaisuma novēršanu un ārstēšanu un infekcijas novēršanu 
pēc kataraktas operācijas (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā). 
 
5.2. Farmakokinētiskās īpašības 
 
Ducressa iepilināšana acī izraisa abu aktīvo vielu uzsūkšanos acs audos un daudz mazākā daudzumā 
sistēmiskajā asinsritē. 
Pēc iepilināšanas acīs trusim levofloksacīna koncentrācija plazmā paaugstinājās gan pēc vienas, gan 
atkārtotas dozēšanas. Plazmā ir noteikts zems deksametazona nātrija fosfāta līmenis. Patiesībā, 
deksametazona nātrija fosfāts ātri tiek metabolizēts in vivo par deksametazonu, kas ir aktīvais 
metabolīts. Deksametazona iedarbība pastiprinās, palielinoties devai, un pēc atkārtotas dozēšanas ir 
novērojama neliela levofloksacīna un deksametazona uzkrāšanās. Pēc vienas un atkārtotas dozēšanas 
gan levofloksacīna, gan deksametazona koncentrācija acs audos (acs iekšējā šķidrumā, radzenē un 
konjunktīvā) ir augstāka nekā maksimālā koncentrācijas plazmā. Konkrēti pēc 28 dienu terapijas 
levofloksacīna un deksametazona koncentrācija acs audos ir attiecīgi 50–100 reizes un 3–4 reizes 
augstāka nekā Cmax plazmā. 
 
125 pacienti, kam tika veikta kataraktas operācija, tika randomizēti 3 grupās: levofloksacīna, 
deksametazona un Ducressa grupā. Katru zāļu vienu pilienu iepilināja 60 un 90 minūtes pirms 
limbālas paracentēzes. Novēroto levofloksacīna koncentrācijas rādītāju vidējā vērtība bija 
711,899 ng/ml (95% TI: 595,538; 828,260) Ducressa grupā, salīdzinot ar 777,307 ng/ml (95% TI: 
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617,220; 937,394), ja iepilināja tikai levofloksacīnu. Levofloksacīna koncentrācija acs iekšējā 
šķidrumā ir daudz augstāka nekā okulāro audu patogēnu minimālā inhibējošā koncentrācija 
levofloksacīna iedarbības spektrā. 
 
Iepilinot Ducressa, deksametazona koncentrācija acs iekšējā šķidrumā bija 11,774 ng/ml (95% TI: 
9,812; 13,736), salīdzinot ar 16,483 ng/ml (95% TI: 13,736; 18,838), ja iepilināja tikai deksametazonu. 
 
Gan levofloksacīns, gan deksametazons tiek izvadīts ar urīnu. 
 
5.3. Preklīniskie dati par drošumu  
 
Atkārtotu devu okulārās toksicitātes pētījumi trušiem ar levofloksacīna/deksametazona fiksētas devas 
kombināciju līdz 28 dienām uzrādīja sistēmisku toksicitāti, kas atbilda pastiprinātai deksametazona 
farmakoloģiskai iedarbībai (perēkļveida tubulāra šūnu nekroze un glomerulopātija ar nekrozi un/vai 
hialīna nogulsnēšanās nierēs, aknu hipertrofija ar intracelulāriem hialīna ieslēgumiem un atsevišķu 
šūnu nekroze, virsnieru dziedzera garozas atrofija un limfocītu skaita samazināšanās liesas, aizkrūts 
dziedzera un limfmezglu atrofijas dēļ).  
 
Šāda ietekme tika novērota, tikai lietojot devas, kas 3 reizes pārsniedza cilvēkam maksimāli 
pieļaujamo okulāro devu, kas liecina, ka klīniskajā praksē šī iedarbība nav būtiska. 
 
Pētījumos ar dzīvniekiem ir pierādīts, ka girāzes inhibitori izraisa ķermeņa svara balstošo locītavu 
attīstības traucējumus. Tāpat kā citi fluorhinoloni, lietojot lielas perorālas devas, levofloksacīns 
ietekmēja žurku un suņu skrimšļus (nelīdzena virsma un dobumi). 
 
Genotoksicitāte un kancerogenitāte 
Deksametazons un levofloksacīns neuzrādīja klīniski nozīmīgu genotoksisku vai kancerogēnu ietekmi. 
 
Reproduktīvā toksicitāte 
Levofloksacīns neietekmēja auglību, bet ietekmēja tikai embrija augļa attīstību dzīvniekiem, lietojot 
devas, kas ievērojami pārsniedza cilvēkiem ieteicamo okulāro terapeitisko devu. Lokāla un sistēmiska 
deksametazona lietošana ietekmēja tēviņu un mātīšu auglību un radīja teratogēnisku ietekmi, tostarp 
aukslēju šķeltni, intrauterīnās attīstības aizkavēšanos un augļa mirstību. Tika novērota arī prenatāla un 
postnatāla toksicitāte.  
 
Fototoksiskā ietekme 
Pētījumos ar pelēm gan pēc iekšķīgas, gan pēc intravenozas devas ievadīšanas levofloksacīna 
fototoksiska iedarbība tika konstatēta, tikai lietojot ļoti lielas devas.  
 
 
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA  
 
6.1. Palīgvielu saraksts  
 
Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts  
Nātrija hidrogēnfosfāta dodekahidrāts 
Nātrija citrāts 
Benzalkonija hlorīds  
Nātrija hidroksīds/sālsskābe (pH līmeņa korekcijai) 
Ūdens injekcijām 
 
6.2. Nesaderība  
 
Nav piemērojama. 
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6.3. Uzglabāšanas laiks  
 
2 gadi. 
Nelietot ilgāk kā 28 dienas pēc pirmās atvēršanas. 
 
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi  
 
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 
 
6.5. Iepakojuma veids un saturs  
 
5 ml zema blīvuma polietilēna (ZBPE) pudelīte ar ZBPE pilinātāja uzgali un augsta blīvuma 
polietilēna (ABPE) uzskrūvējamu vāciņu. 
Iepakojuma lielums: 1 pudelīte × 5 ml 
 
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai 
 
Neizlietotās antibiotikas vai antibiotiku atlikušais šķīdums, kā arī zāļu iepilināšanai izlietotie materiāli 
jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 
 
 
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS  
 
Santen Oy 
Niittyhaankatu 20 
33720 Tampere 
Somija 
 
 
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI(-I) 
 
 
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS  
 
 
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS  
 
06/2020 
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