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Sayın Sağlık Hizmetleri Çalışanı, 

Plörodez için talk hazırlanması MHRA raporu 

MHRA’e göre plörodez için talk hazırlanması tıbbi bir üründür.  Bunlar talk’a maruz kaldıktan sonra 

metabolik/ bağışıklıkla ilgili yanıt vererek yerel dokularda iltihaplı bir reaksiyon oluşturmaktadır. Bundan 

dolayı bunları tıbbi araçlar olarak değerlendirmek yerine 1 Ocak 2008’den beri etkisi olan ilaçlar olarak 

değerlendirmektedir. 

Sonuç olarak, Birleşik Krallık ’ta plörodez için talk sağlayanlar ve üreticileri bu ürün için uygun üretim 

izinlerini göndermeleri, bu ürünün lisanslı bir ilaç olması için çağrılmaktadırlar. MHRA sitesinde lisans 

uygulamaları ile ilgili yasal gereklilikler ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.(1) 

Bu ürünler plöredez için lisanslı hazırlıkların mevcut yokluğunda verilirken hekim ve bireysel hastaların 

doğrudan kişisel sorumluluğu altında özel klinik ihtiyaçları için ruhsatsız ilaç gibi sağlık profesyonelleri 

tarafından reçete edilmesi gerekmektedir. 

 MHRA Kılavuzu Numara.14 “Her hasta için ruhsatsız uygun tıbbi ürünlerin temini ”inde, MHRA sitesinde 

bulunabilen, lisanssız ilaçların yasal gereklilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.(2) 

Herhangi lisanssız ilaç  ithalatçısı MHRA’yı İnsanlar için İlaç Kullanımı yönetmeliği 2005/2789 (Üretimi, 

toptancılığı ve diğerleri) doğrultusunda bilgilendirmelidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kılavuz 14’e bakınız. 

MHRA tarafından alınan lisanssız ilaç ithalatı bilgilendirmesi sıradan biçimde değerlendirilecek ve itirazlar 

yasak olan güvenlik veya kalite konularında olacak ya da ithalatına itiraz edilmemesi durumda 



kullanıcıların haberdar olması gereken güvenlik ya da kalite konularında uyarı verilmesi zorunlu 

kılınacaktır. 

Kullanıcılar tedarikin devamını sağlamak için tedarikçilerine bu değişimler hakkında danışmalıdırlar. 

 

MHRA Dağıtım: 

NHS Güvenceleri ve Sağlayıcı Bölümleri için bölgesel iletişim 

Şef Eczacılar: İngiltere, İskoçya, Galler Ülkesi, Kuzey İrlanda 

Hapishane Sağlık Politikası Bölümü (DH) 

Tıbbi Gereçler Ajansı (MOD) 

Şef Eczacılar: Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Man adası, Gibraltar 

Özel Hastahaneler 

Bağımsız Sağlık Kuruluşları için Dağıtım Sağlık Komisyonu 

İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Tüzük Ajansı 
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Sağlık Departmanın bir idareci ajansı 

Kullanıcılar yayımlanmış literatürde(3) küçük parçacık boyutlu talk preparatlarının kullanımı ile 

bağlantılı akut respiratuar distres sendromu da dahil olmak üzere yan etkilerin insidansında artış 

olabileceğini gösterdiğinin farkında olmalıdır. Bu ürünün kullanımıyla ilişkilendirilen yan etkilerin, 

gerçek ya da şüphelenilen, güvenlik profili oluşturulabilmesi için MHRA’ya rapor edilmesi önemlidir. 

Yan etkiler MHRA’ya aşağıdaki link kullanılarak rapor edilmelidir: 

http://www.mhra.gov.uk/home/idcplg?IdcService=SS GET PAGE&nodeld=288 

Alıcıların solunumla ilgili profesyonellerin dikkatine bu mektubun bir kopyası ile gitmesi istenmektedir. 

Saygılarımla 

Graham Matthews 

Kıdemli İlaç Eksperi  

Hatalı İlaçlar ve Lisanssız İthalatlar Bildiri Merkezi 
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MHRA İnternet Siteleri 

1. Pazar yetkilendirmeleri için gereksinimler 

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Licensingofmedicines/Marketingauthorisation

s/index.htm 

2. MHRA Kılavuzu Numara 14 

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Licensingofmedicines/Marketingauthorisation

s/index.htm 

3. Son Zamanlardaki Yayınlar 

3.1 J P Collier et al, “Safety of pleurodosis with talc poudrage in malignant pleural effusion: a 

prospective cohort study”, The Lancet, 369,pg 1535 – 1539, (2007). 

3.2 M Noppen, “Who’s (still) afraid of talc?”, European Respiratory Journal, 29, pg 619-

621,(2007,9. 
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