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hekimlerin %84'ü, ABD'de çalışan hekimlerin ise yalnız %11'i topikal
antibiyotik kullandığını belirtmiştir.7 Sürekli kullanımın nedenleri
bulunmaktadır. Japonya'da ise anti-VEGF enjeksiyonla birlikte topikal
antibiyotik kullanımı ilaç ruhsatı ile zorunlu tutulmakta ve standart
uygulama

olarak

kabul

edilmektedir.

Uygulama

alışkanlıkları,

ilaç ruhsatlarında yapılacak değişiklikler ve yerel ve profesyonel
cemiyetler tarafından yayınlanan kılavuzlarda yapılacak düzenlemeler
yoluyla değiştirilebilir.
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