
ส่วนคําอธิบาย
Seromycin (Cycloserine Capsules, USP), 3-isoxazolidinone, 4-amino –, (R)– เป็นยาปฏิชีวนะในวง
กว้างที่ผลิตโดยสายพันธุ์ของ Streptomyces orchidaceus และยังได้รับการสังเคราะหอ์ีกด้วย ไซโคลสรีนเป็น
ผงสขีาวหรือสีขาวนวลที่ละลายได้ในนํ้าและคงตัวในสารละลายอัลคาไลน์ จะถูกทําลายอย่างรวดเร็วที่ pH เป็นกลาง
หรือกรด

Cycloserine มีค่า pH ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 ในสารละลายที่มี 100 มก./มล. นํ้าหนักโมเลกุลของไซโคลเซอรีนเท่ากับ 
102.09 และมีสูตรเชิงประจักษ์ของ C3H6N2O2

ส่วนส่วนผสมที่ไม่ใช้งาน
แต่ละแคปซูลประกอบด้วยไซโคลเซอรีน 250 มก. (2.45 มิลลิโมล); D และ C Yellow No. 10, FD and C Blue No. 1, FD 
and C Red No. 3, FD and C Yellow No. 6, เจลาติน, ไอรอนออกไซด์, ทัลค์, ไททาเนียมไดออกไซด์ และส่วนผสมที่ไม่ใช้งา
นอื่นๆ

ส่วนเภสัชวิทยาคลินิก
หลังการให้ยาทางปาก ไซโคลเซอรีนจะถูกดูดซึมได้ง่ายจากทางเดินอาหาร โดยระดับเลือดสูงสุดจะเกิดขึ้นใน 4 ถึง 8 
ชั่วโมง ระดับเลือด 25 ถึง 30 ไมโครกรัม/มล. โดยทั่วไปสามารถรักษาได้ด้วยขนาดยาปกติ 250 มก. วันละสองครั้ง 
แม้ว่าความสัมพันธ์ของระดับพลาสม่ากับขนาดยาจะไมส่อดคล้องกันเสมอไป ความเข้มข้นในนํ้าไขสันหลัง นํ้าไขสันหลัง 
เลือดของทารกในครรภ์ และนมแม่เข้าใกล้สิ่งที่พบในซีรัม ปริมาณทีต่รวจพบได้ในนํ้าในช่องท้อง นํ้าดี เสมหะ นํ้าครํ่า 
และเนื้อเยื่อปอดและนํ้าเหลือง ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของไซโคลเซอรีนขนาดเดียวสามารถฟื้นตัวในปัสสาวะไดภ้ายใน 
72 ชั่วโมงหลังการให้ยาทางปาก เห็นได้ชัดว่าส่วนที่เหลืออีก 35 เปอร์เซ็นต์ถูกเผาผลาญไปยังสารที่ไม่รู้จัก อัตราการ
ขับถ่ายสูงสุดเกิดขึ้น 2 ถึง 6 ชั่วโมงหลังการให้ยา

ส่วนจุลชีววิทยา
Cycloserine ยับยั้งการสังเคราะหเ์ซลล์–ผนังในสายพันธุ์ที่อ่อนไหวของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ และ
ในมัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส
การทดสอบความอ่อนไหว

ผงมาตรฐานสําหรับห้องปฏิบัติการทางคลินิกของ Cycloserine สามารถใช้ได้ทั้งวิธีการทางตรงและทางอ้อม1 ในการ
พิจารณาความอ่อนไหวของสายพันธุ์ของมัยโคแบคทีเรีย Cycloserine MIC สําหรับสายพันธุ์ที่ไวต่อยาคือ 25 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตรหรือตํ่ากว่า

ข้อบ่งชี้และส่วนการใช้งาน
มีการระบุ Seromycin ในการรักษาวัณโรคในปอดและนอกปอด (รวมถึงโรคไต) เมื่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นสาเหตอุ่อนแอ
ต่อยานี้และเมื่อรักษาด้วย
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ยาหลัก (streptomycin, isoniazid, rifampin และ ethambutol) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไมเ่พียงพอ เช่นเดียว
กับยาต้านวัณโรคอื่น ๆ ควรให้ Seromycin ร่วมกับเคมบีําบัดทีม่ีประสิทธิภาพอื่น ๆ และไมค่วรใช้เป็นยารักษาโรค
เพียงอย่างเดียว
เซโรมัยซินอาจมปีระสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเฉียบพลันทีเ่กิดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและ
แกรมลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งEnterobacterเอสพีพี และEscherichia coli. โดยทั่วไปจะไม่มมีากกว่าและมักจะมี
ประสิทธิภาพน้อยกว่ายาต้านจุลชีพอื่น ๆ ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่เกิดจากแบคทีเรียอื่นที่ไม่ใช่มัยโค
แบคทีเรีย การใช้ Seromycin ในการติดเชื้อเหล่านีค้วรพิจารณาเมื่อการรักษาแบบเดิมล้มเหลวและเมื่อร่างกายไดร้ับ
การพิสูจนว์่าไวต่อยา

ส่วนการห้ามปราม
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มอีาการใด ๆ ต่อไปนี:้

ภูมิไวเกินต่อไซโคลเซอรีน โรคลม
บ้าหมู
ซึมเศร้า วิตกกังวลรุนแรง หรือโรคจิต ภาวะไต
วายรุนแรง
การดื่มสุราพร้อมกันมากเกินไป

ส่วนคําเตือน
ควรหยุดใช้เซโรมัยซินหรือลดขนาดยาลงหากผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพห้รือมีอาการของความเป็น
พิษของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น อาการชัก โรคจิต อาการง่วงซึม ซึมเศร้า สับสน รีเฟล็กซเ์ซีย ปวดศีรษะ 
สั่น เวียนศีรษะ อัมพฤกษ์ หรือ dysarthria
ความเป็นพิษของเซโรมัยซินมีความสัมพันธ์อย่างใกลช้ิดกับระดับเลือดที่มากเกินไป (มากกว่า 30 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ตามที่
กําหนดโดยปริมาณทีสู่งหรือการกวาดล้างไตไม่เพียงพอ อัตราส่วนของขนาดยาทีเ่ป็นพิษต่อขนาดยาที่มีประสิทธิภาพในวัณโรคมี
น้อย

ความเสี่ยงต่อการชักเพิ่มขึ้นในผู้ติดสุราเรื้อรัง
ผู้ป่วยควรไดร้ับการตรวจสอบโดยการศึกษาทางโลหิตวิทยา การขับถ่ายของไต ระดับเลือด และการศึกษาการทํางานของตับ

ส่วนข้อควรระวัง
ก่อนเริ่มการรักษาด้วย Seromycin ควรทําวัฒนธรรมและสร้างความไวต่อยาของร่างกาย ในการติดเชื้อวัณโรค 
ควรแสดงให้เห็นถึงความไวของสิ่งมีชีวิตต่อยาต้านวัณโรคอื่น ๆ ในสูตรการรักษาด้วย

ยากันชักหรือยาระงับประสาทอาจมีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการของความเป็นพิษของระบบประสาทส่วนกลาง 
เช่น อาการชัก ความวิตกกังวล และการสั่น ผู้ป่วยที่ได้รับ Seromycin มากกว่า 500 มก. ทุกวันควรสังเกตอาการ
อย่างใกล้ชิด คุณค่าของไพริดอกซินในการป้องกันความเป็นพิษของระบบประสาทส่วนกลางจากเซโรมัยซินยังไม่ได้
รับการพิสูจน์
การใช้ยา Seromycin และยาต้านวัณโรคอื่น ๆ มีความเกี่ยวข้องกับวิตามินบี 2 ในบางกรณี12และ/หรือการขาดก
รดโฟลิก, โรคโลหิตจางจากเมกาโลบลาสติก และโรคโลหิตจางแบบไซด์โรบลาสติก หากมีหลักฐานว่าเป็นโรคโลหิต
จางในระหว่างการรักษา ควรมีการศึกษาและการรักษาที่เหมาะสม

ส่วนการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ควรกําหนดระดับเลือดอย่างน้อยทุกสัปดาห์สําหรับผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตลดลง สําหรับผู้ที่ได้รับปริมาณราย
วันมากกว่า 500 มก. และสําหรับผู้ที่แสดงอาการและอาการแสดงที่บ่งบอกถึงความเป็นพิษ ควรปรับขนาดยาเพื่อ
ให้ระดับเลือดตํ่ากว่า 30 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร



ส่วนปฏิกิริยาระหว่างยา
มีรายงานว่าการใช้เอธิโอนาไมด์ร่วมกันทําให้เกิดผลข้างเคียงทีเ่ป็นพิษต่อระบบประสาท
แอลกอฮอล์และเซโรมัยซินเข้ากันไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรียกร้องให้ใช้ยาในปริมาณมากหลัง 
แอลกอฮอล์เพิ่มโอกาสและความเสี่ยงของโรคลมบ้าหมู
การใช้ isoniazid พร้อมกันอาจส่งผลใหม้ีผลข้างเคียงจาก CNS เพิ่มขึ้น เช่น อาการวิงเวียนศีรษะหรือง่วงนอน 
การปรับขนาดยาอาจมีความจําเป็น และผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของความเป็น
พิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง
การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ และการด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
ยังไม่ได้ทําการศึกษาเพื่อระบุศักยภาพในการก่อมะเร็ง การทดสอบ Ames และการทดสอบการซ่อมแซม DNA ที่ไม่
ได้กําหนดไวเ้ป็นลบ การศึกษาในหนู 2 รุ่นพบว่าไม่มกีารด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมสําหรับ
การผสมพันธุ์ครั้งแรก แต่ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่ากว่าในการผสมพันธุ์ครั้งที่สอง

ส่วนการตั้งครรภ์
หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C
การศึกษาในหนู 2 รุ่นที่ไดร้ับปริมาณสูงถึง 100 มก./กก./วัน แสดงให้เห็นว่าไม่มผีลทําให้ทารกอวัยวะพิการในลูก
หลาน ไม่ทราบว่าไซโคลเซรีนสามารถก่อใหเ้กิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้หรือไมเ่มื่อใหก้ับหญิงตั้งครรภ์หรืออาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการสืบพันธุ์ ควรใหเ้ซโรมัยซินแกห่ญิงตั้งครรภ์เฉพาะในกรณีที่จําเป็นอย่างยิ่ง

แผนกพยาบาลมารดา
เนื่องจากมโีอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในทารกที่เข้ารับการเลี้ยงจาก Seromycin จึงควรตัดสินใจว่า
จะยุติการให้นมหรือเลิกใช้ยา โดยคํานึงถึงความสําคัญของยาที่มีต่อมารดา

ส่วนการใช้งานในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลในผู้ป่วยเด็กยังไม่ไดร้ับการจัดตั้งขึ้น

ส่วนปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์
อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญท่ี่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาด้วย Seromycin เกี่ยวข้องกับระบบประสาทหรือเป็น
อาการของภาวะภูมิไวเกินจากยา ผู้ป่วยที่ได้รับ Seromycin มีอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้:

อาการทางประสาท อาการทางประสาท(
ซึ่งดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับปริมาณยาที่
สูงขึ้น กล่าวคือ มากกว่า 500 มก. ต่อวัน)

อาการชัก
อาการง่วงนอนและง่วงนอน

อาการสั่น
Dysarthria
อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน



สับสนและสับสนกับการสูญเสียความทรง
จํา
โรคจิตอาจมแีนวโน้มฆ่าตัวตาย

การเปลี่ยนแปลงตัวละคร
หงุดหงิดง่าย
ความก้าวร้าว
อัมพฤกษ์
Hyperreflexia
อาชา
อาการชัก clonic รายใหญ่และรายย่อย (
เฉพาะที่)
อาการโคม่า

หลอดเลือดหัวใจ
มีรายงานการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับ Seromycin 1 ถึง 
1.5 กรัมทุกวัน

โรคภูมิแพ้(เห็นไดช้ัดว่าไม่เกี่ยวข้องกับ
ปริมาณ)
ผิว ras h
นางสาวเซลลาเนียส

การเพิ่มขึ้นของ transaminase ในซีรัมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในผูป้่วยโรคตับที่มอียู่ก่อน

ส่วนที่เกินขนาด
ความเป็นพิษเฉียบพลันจากไซโคลเซอรนีอาจเกิดขึ้นไดห้ากผู้ใหญ่กินเข้าไปมากกว่า 1 กรัม ความเป็นพิษเรื้อรังจากไซ
โคลเซอรีนนั้นสัมพันธ์กับขนาดยา และสามารถเกิดขึ้นได้หากได้รับมากกว่า 500 มก. ต่อวัน ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตจะสะสม
ไซโคลเซอรีนและอาจเกิดความเป็นพิษได้หากไม่ปรับเปลี่ยนสูตรการให้ยา ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายอย่างรุนแรงไมค่วรได้
รับยา ระบบประสาทส่วนกลางเป็นระบบอวัยวะที่พบบ่อยที่สุดทีเ่กี่ยวข้องกับความเป็นพิษ ผลกระทบที่เป็นพิษอาจรวม
ถึงอาการปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, สับสน, ง่วงนอน, หงุดหงิดง่าย, อาชา, dysarthria และโรคจิต หลังจากการกลืนกิน
ครั้งใหญ่ อัมพฤกษ์ อาการชัก และโคม่ามักเกิดขึ้น เอทิลแอลกอฮอล์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการชักในผู้ป่วยที่ไดร้ับ 
cycloserine

ปริมาณยาที่ทําให้ถึงตายในช่องปากในหนูทดลองคือ 5290 มก./กก. 

การรักษา

หากต้องการรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการรักษายาเกินขนาด แหล่งข้อมูลที่ดีคือศูนย์ควบคุมสารพิษระดับภูมิภาคที่
ผ่านการรับรองของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ควบคุมสารพิษที่ผ่านการรับรองมีระบุไว้ใน Physicians' 
Desk Reference (PDR) ในการจัดการการใชย้าเกินขนาด ให้พิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องการใช้ยาเกินขนาด
หลายครั้ง ปฏิกิริยาระหว่างยา และจลนพลศาสตร์ของยาที่ผิดปกติในผู้ป่วยของคุณ
มีรายงานการใชย้าเกินขนาดของ cycloserine ข้อมูลต่อไปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในกรณีที่พบการใช้ยาเกิน
ขนาดดังกล่าว
ปกป้องทางเดินหายใจของผู้ป่วยและสนับสนุนการระบายอากาศและการไหลเวียนโลหิต ตรวจสอบและบํารุงรักษา
อย่างพิถีพิถันภายในขอบเขตที่ยอมรับได้ สัญญาณชีพของผู้ป่วย ก๊าซในเลือด อิเล็กโทรไลต์ในซีรัม ฯลฯ การดูด
ซึมยาจากทางเดินอาหารอาจลดลงโดยการให้ถ่านกัมมันตซ์ึ่งในหลายกรณีมีประสิทธิภาพมากกว่าการอาเจียนหรือ
การล้าง ; พิจารณาถ่านแทนหรือนอกเหนือจากการล้างกระเพาะอาหาร การใช้ถ่านกัมมันตซ์ํ้าหลายครั้งอาจเร่งการ
กําจัดยาบางตัวที่ดูดซึมได้ ปกป้องทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อใช้การล้างกระเพาะอาหารหรือถ่าน

ในผู้ใหญ่ พิษต่อระบบประสาทหลายอย่างของไซโคลเซอรีนสามารถรักษาและป้องกันได้ด้วย



การให้ pyridoxine 200 ถึง 300 มก. ต่อวัน
มีการแสดงการใช้การฟอกเลือดเพื่อกําจัดไซโคลเซอรีนออกจากกระแสเลือด ขั้นตอนนี้ควรสงวนไวส้ําหรับผู้ป่วยที่มี
ความเป็นพิษที่คุกคามถึงชีวิตซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาทีม่ีการบุกรุกน้อย

ส่วนการให้ยาและการบริหาร
Seromycin มีผลทางปากและปัจจุบันใชท้างนีเ้ท่านั้น ปริมาณปกติคือ 500 มก. ถึง 1 กรัมต่อวัน โดยแบ่งเป็น
ปริมาณตามระดับเลือด2ปริมาณผู้ใหญเ่ริ่มต้นที่ให้บ่อยที่สุดคือ 250 มก. วันละสองครั้งในช่วงเวลา 12 ชั่วโมงในช่วง 
2 สัปดาห์แรก ไม่ควรเกินปริมาณ 1 กรัมต่อวัน

ส่วนที่จัดให้
Seromycin มีใหใ้นรูปแบบแคปซูลขนาด 250 มก. ที่มีฝาปิดสีแดงทึบและตัวสีเทาทึบแสงทีม่ีตรา "CHAO" และ 
"F04" ด้วยหมึกสีดําที่รับประทานไดบ้นทั้งฝาปิดและลําตัว

ขวด 40 NDC 13845-1200-3
เก็บที่อุณหภูมิห้องควบคุม 20 °ถึง 25 ° C (68 °ถึง 77 ° F) (ดู USP)

ส่วนอ้างอิง
1. Kubica GP, Dye WE: วิธีการทางห้องปฏิบัติการสําหรับคลินิกและสาธารณสุข - mycobacteriology, US 
Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Services, 1967, pp47-55, 66-70.

2. Jones LR: การกําหนดสีของ cycloserine ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ เคมทีางทวารหนัก 2499; 28:39. Chao 
Center for Industrial Pharmacy and Contact Manufacturing West Lafayette, IN, 47906, USA 
Literature revised 14 มกราคม 2552
LM000251.00 พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

แผงแสดงผลหลักของฉลากบรรจุภัณฑ์
SEROMYCIN cycloSERINE Capsules, USP 250 มก. THE CHAO CENTER NDC 13845-1200-3 40 
แคปซูล Rx เท่านั้น

ปริมาณผู้ใหญ่เริ่มต้นปกติ: หนึ่งแคปซูล (250 มก.) วันละสองครั้งในช่วงเวลา 12 ชั่วโมง ดูวรรณกรรมประกอบ 
จ่ายในภาชนะที่แน่น

คําเตือน: ยาที่มศีักยภาพ อาจทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงในบางคน. ใช้ในผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด 
อ่านวรรณกรรมประกอบก่อนใช้

13845-1200-3

LM000250.00

ปิดให้สนิท เก็บที่อุณหภูมหิ้องควบคุม 20 องศาถึง 25 องศาเซลเซียส (68 องศาถึง 77 องศาฟาเรนไฮต์) [ดู USP]

Maunfacture The Chao center for Industrial Pharmacy and Contract Manufacturing, West Lafayette, IN 
47906, USA

วันหมดอายุ เลขที่แบทช์



เซโรมัยซิน
ไซโคลเซอรีนแคปซูล

ข้อมูลสินค้า
ผลิตภัณฑ์ T yp e

เส้นทางของ Adminis tration

ยาตามใบสั่งแพทย์ของมนุษย์ รายการ m Cod e (ที่มา ) NDC:138 45-120 0

ช่องปาก

ส่วนผสมออกฤทธิ์/มอยอิตีออกฤทธิ์
อิงชื่อซํ้า พื้นฐานของความเข้มแข็ง th ความแข็งแกร่ง

ไซโคลซีรีน(UNII: 9 5IK5KI8 4Z) (ไซโคลเซอรีน - UNII:9 5IK5KI8 4Z) ไซโคลซีรีน 250 มก. ใน 250 มก.

ส่วนผสมที่ไมใ่ช้งาน
อิงชื่อซํ้า ความแข็งแกร่ง

ไทเทเนียมไดออกไซด(์UNII: 15FIX9 V2JP)

เฟอร์โร โซเฟอร์ริก ออกไซด(์ยูนิ: XM0M8 7F357)

FD&C สฟี้า NO. 1(UNII: H3R47K3TBD)

FD&C สแีดง NO. 3(UNII: PN2ZH5LOQY)

FD&C สเีหลือง เลขที่ 6(ยูน:ิ H77VEI9 3A8)

D&C สีเหลือง เลขที่ 10(ยนูิ: 35SW5USQ3G)

โซเดียม ลอริล ซัลเฟต(UNII: 36 8 GB5141J)

เจลาติน(UNII: 2G8 6 QN327L)

เบนซิลแอลกอฮอล(์UNII: LKG8 49 4WBH)

โซเดียมโพรพิโอเนต(UNII: DK6 Y9 P42IN)

โพรพลิพาราเบน(UNII: Z8 IX2SC1OH)

บิวทิลพาราเบน(UNII: 3QPI1U3FV8)

เมทิลพาราเบน(UNII: A2I8 C7HI9 T)

ลักษณะสินค้า
สี
รูปร่าง

รสชาติ

สแีดง (ทึบแสงสีแดง 353) , สเีทา (ทึบแสงสีเทา 28 4)

แคปซูล (CHAOFO4)

เอสคอร์

ขนาด
Imp rint Cod e

ไม่มีสกอร์

10 มม.

CHAOFO4



ประกอบด้วย

บรรจุภัณฑ์
#ไอเทมโคเด Package e คําอธิบาย n วันทีเ่ริ่มทําการตลาด วันที่สิ้นสุดการทําเครื่องหมาย

1
1

NDC:138 45-120 0 -3 40 ใน 1 ขวด

NDC:138 45-120 0 -1 250 มก. ใน 1 แคปซูล; ประเภท 0 : No ta Co mbina tio n Pro duc t

0 3/0 1/20 0 9

ข้อมูลการตลาด
มาร์ค ติ้ง เคท gory App lication Numb er หรือ Monograph Citation ทําเครื่องหมาย S tart วันที่ วันที่สิ้นสุดการทําเครื่องหมาย

อันดา ANDA0 6 0 59 3 0 3/0 1/20 0 9

ผู้ติดฉลาก -Pars olex Gmp Center , Inc. (159802532)

ผู้ลงทะเบียน -Pars olex Gmp Center , Inc. (159802532)

สถานประกอบการ
ชื่อ ที่อยู่ ID/FEI Bus ine ss Op e rations

Pa rso lex Gmp Cente r, Inc. 159 8 0 2532 โรงงานผลิต (138 45-120 0 )

แก้ไขเมื่อ: 6/2019 Parsolex Gmp Cente r, Inc.


