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1. What is Tobramycin/ Dexamethasone and what is used for 
 
This product consists of two active ingredients Tobramycin and Dexamethasone. Tobramycin is a 
medication that belongs to a class of medicines called “aminoglycoside antibiotics”; it acts against some 
types of bacteria thus preventing bacterial infections. Dexamethasone is a medicine that belongs to a 
class known as “corticosteroids”; it works by reducing inflammation. This product is used for the 
prevention of bacterial infections and to prevent/treat inflammation after cataract eye surgeries in 
adults and children above 2 years of age. 
 
2. What you need to know before you use Tobramycin/ Dexamethasone  
 
Do not use Tobramycin/ Dexamethasone  
 

 If you are allergic to Tobramycin, Dexamethasone or any of the ingredients in this medicine. Tell 
your doctor about the allergy and what signs you had. 

 If you have or think that you have an eye infection. Use of corticosteroids on infected eyes may 
worsen the infection.  

 If you are experiencing a sticky discharge from your eye.  

 If you have a red eye that was not examined by your doctor. 
 
 
Warnings and precautions 
 
 

 Stop using this medicine and talk to your doctor if you develop allergic reactions such as 
shortness of breath, skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood pressure and 
dizziness. Your doctor should start you on an appropriate therapy if this happens.  

 Talk to your doctor before starting Tobramycin/ Dexamethasone if you wear soft contact lenses.  

 This medicine is intended for topical eye use only and should not be used for injection into the 
eye.  

 You may experience sensitivity to this medicine. If this happens, stop using it.  

 Prolonged use of this medicine may cause an overgrowth of non-susceptible organisms, 
including fungi. In case of superinfection, your doctor should start you on an appropriate 



therapy. Prolonged use may also cause an increase in your intraocular (eye) pressure and/or 
cataract.  

 Cross-sensitivity to other aminoglycoside antibiotics may happen (experiencing hypersensitivity 
reactions to other aminoglycoside antibiotics if you already have previously experienced similar 
reactions to an aminoglycoside antibiotic). 

 Do not wear contact lenses if you have signs and symptoms of bacterial conjunctivitis (e.g. eyes 
discharge, red, swollen or itchy eyes).  

 Talk to your doctor if your eye condition is getting worse or if you experience new symptoms. 
You may become more prone to having infections when using this medicine.  

 Talk to your doctor before starting this medicine if you have a problem that may cause thinning 
of your eye tissues (e.g. rheumatoid arthritis, Fuch’s dystrophy or after a corneal transplant). 
The use of corticosteroids may increase the risk of eye tissues thinning which may lead to 
perforation and may also delay the recovery of your eye wound.  

 Talk to your doctor before starting this medicine if you use topical nonsteroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs) which are used to reduce inflammation and pain. Concomitant use 
of topical NSAIDs with dexamethasone may further slow or delay recovery.  

 Talk to your doctor before starting this medicine if you have diabetes (high blood glucose levels) 
as the risk of corticosteroid-induced increase in intraocular pressure may be higher if you have 
diabetes.  

 Talk to your doctor if you experience blurred vision or other visual problems. 

 Talk to your doctor if you are using other antibiotics, including oral antibiotics. 

 Talk to your doctor if you currently have or if you have previously had medical problems that 
may cause muscle weakness like myasthenia gravis or Parkinson’s disease as the use of 
antibiotics of this type may worsen muscle weakness.  

 Talk to your doctor if you experience Cushing’s syndrome signs which is a syndrome that is 
manifested by swelling and weight gain around the trunk and in the face. 

 You may experience suppression of the adrenal gland (a gland on your kidneys) function after 
stopping a long-term or intensive treatment with this medicine. Do not stop taking this medicine 
without talking to your doctor first. The risk of adrenal gland suppression is higher in children 
and patients being treated with medicines known as ritonavir or cobicistat.  

 Talk to your doctor if you experience signs and symptoms of adrenal suppression such as 
fatigue, muscle weakness, lightheadedness when standing, difficulty standing, weight loss, fever, 
anxiety, vomiting, nausea, headache, diarrhea, sweating, mood or personality changes, and joint 
or muscle aches.  

 Your doctor should be monitoring your intraocular pressure frequently (especially in children 
under 6 years of age).  

 The safety and efficacy of this medicine in children under 2 years of age has not been 
established and therefore is not recommended in this population.  

 This product contains a preservative known as benzalkonium chloride which can affect the color 
your soft contact lenses and may also cause eye irritation especially if you have cornea 
problems or eye dryness, therefore make sure that you remove your soft contact lens before 
you apply the eye drop and wait at least 15 minutes before you put your contact lens back. 

 
 
 
 
 



Other medicines and Tobramycin/ Dexamethasone  
 
 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medications including prescription medicines, over the counter medicines (non-prescription medicines), 
vitamins, supplements and eye drops. If you are using more than one eye drop solution, make sure to 
administer each at least five minutes apart to avoid precipitation of the eye drop. If you are using an eye 
ointment, make sure that you apply it last. 
 

 If you are using topical NSAIDs.  

 If you are using ritonavir or cobicistat (used in HIV treatment). 
 
 
Pregnancy and breastfeeding 
 
 

Talk to your doctor if you are pregnant, or plan on getting pregnant, or breastfeeding. The use of this 
medicine during pregnancy or breastfeeding is not recommended.   
 
Driving and using machines 
 
This medicine may affect your eyesight (e.g. blurred vision), therefore make sure not to drive or use 
machineries directly after applying the medicine. You can drive or use machines once your eyesight 
becomes clear again and you feel well.  

 
 
3. How to apply Tobramycin/ Dexamethasone 
 
 

The usual recommended dose is 1 drop in the affected eye(s) every four to six hours (while you are 
awake). Your doctor may recommend a dose of 1 drop every two hours during the first 48 hours of 
treatment. Do not use this medicine for more than 24 days. The dose is the same for adults and children 
above 2 years of age.  
 

 Use this medicine exactly as prescribed by your doctor. Ask your doctor if you are not sure.  

 Wash your hands. When opening the bottle for the first time, tear off the plastic safety strip. 
Uncap the bottle. Shake the bottle well. Tilt your head slightly backward and pull down your 
lower eyelid making a pocket. Keep the bottle above your eye with the tip facing down. Look 
upward and away from the bottle then press on the container to release a drop (do not 
squeeze). Let go of the lower eyelid and close your eyes for 1 minute. If an eye drop is missed, 
repeat the steps. Wipe off any excess drops from your cheeks. Repeat the same steps after 
opening the bottle for the other eye if needed.  

 Space your eye drops by at least 5 minutes.     

 Use at the same time every day.  

 Do not stop using your medication without consulting your doctor.  

 Do not use the eye drop if the tamper-proof seal on the bottle neck is broken when you are 
using it for the first time. 



 Avoid contact of the eye drop tip with your eye or other surfaces to prevent bacterial 
contamination which may lead to eye infection and serious eye damage.  

 Contact your doctor if you suspect that your eye drop is contaminated.  
 
If you apply more Tobramycin/ Dexamethasone than you should 
 
If you apply a higher dose than recommended, make sure that you wash your eye with warm water. 

 
If you forget to apply Tobramycin/ Dexamethasone 

 
If you miss a dose, apply your missed dose as soon as you remember. If it is already close to the next 
dose, skip the missed dose and continue with the coming dose as normal. Do not double the dose.   
 
If you stop applying Tobramycin/ Dexamethasone  

 
Do not stop your medication without consulting your doctor.   

 
 
4. Possible side effects 
 
 

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a 
medication. Tell your doctor or get medical help if you experience any of the following signs or 
symptoms 
 

 Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with 
or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or 
talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat.  

 Hypersensitivity and localized eye toxicity (such as eye discomfort, lid itching and swelling, and 
eye redness). 

 
Uncommon side effects (may affect up to 1 in 100 people)  
 

 increased eye pressure  

 eye irritation 

 eye itching  

 eye discomfort 

 eye pain 

 watery eyes 

 headache 

 runny nose 

 throat tightness  
 
Rare side effects (may affect up to 1 in 1000 people) 

 eye redness 

 dry eye 

 blurred vision 



 eye allergy 

 eye inflammation 

 bad taste 
 
Side effects of unknown frequency 
 

 increase in pupil size 

 increased tear production 

 eyelid redness or swelling 

 dizziness 

 abdominal pain 

 nausea 

 increased blood pressure 

 growth of excess body hair (especially in women) 

 changes in the levels of calcium and protein in your body 

 purple stretch marks on body skin 

 swelling and weight gain of the body and face 

 delayed growth in children and adolescents  

 irregular or missed periods 

 muscle weakness and wasting 

 infection and delayed wound healing if used for more than 24 days  
 
 
5. How to store Tobramycin/ Dexamethasone  
 
 

 Discard the bottle 28 days after its opening even if it is not empty.   

 Keep out of the reach of children and pets. 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box.  

 Keep away from light.  

 Keep the bottle tightly closed. 

 Do not share your medicine with others.  

 Do not dispose in the wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to properly 
dispose medicines that you no longer use.  

 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
Call Center                   19999 
Phone                           0118806000-0112038222 
Free Phone                  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
        Riyadh 13312 – 6288  
       Saudi Arabia 
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 وما هو إستخدامه توبراميسين/ ديكساميثازون ما هو  .1

 
دواء ينتمي إلى فئة من األدوية تسمى  توبراميسين هو. يتكون هذا المنتج من مكونين نشطين هما توبراميسين وديكساميثازون

الديكساميثازون دواء . يعمل ضد بعض أنواع البكتيريا وبالتالي يمنع االلتهابات البكتيرية ؛"المضادات الحيوية أمينوغليكوزيد"
العدوى  يستخدم هذا المنتج للوقاية من. ؛ يعمل عن طريق تقليل االلتهاب"الكورتيكوستيرويدات"ينتمي إلى فئة تعرف باسم 

 . عالج االلتهاب بعد جراحات الساد في العين لدى البالغين واألطفال فوق سن سنتين/البكتيرية ولمنع
 
  توبراميسين/ ديكساميثازون  إستخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 

  توبراميسين/ ديكساميثازون تستخدم ال     
 

  أخبر طبيبك عن . أو أي من المكونات في هذا الدواء توبراميسين أو ديكساميثازونإذا كان لديك حساسية من
 . الحساسية والعالمات التي لديك

 قد يؤدي استخدام الكورتيكوستيرويدات على العيون المصابة . إذا كنت مصابًا أو تعتقد أنك مصاب بعدوى في العين
 . إلى تفاقم العدوى

 إذا كنت تعاني من إفرازات لزجة من عينك . 

 إذا كانت لديك عين حمراء لم يتم فحصها من قبل طبيبك . 
        

  واالحتياطاتالمحاذير 
 
 

  تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا عانيت من رد فعل تحسسي مثل ضيق في التنفس، طفح جلدي، تورم في الوجه أو
 . يجب أن يبدأ طبيبك في العالج المناسب إذا حدث ذلك .في العنق

  ديكساميثازون إذا كنت ترتدي عدسات الصقة ناعمة /تحدث إلى طبيبك قبل البدء في توبراميسين . 

 هذا الدواء مخصص لالستخدام الموضعي للعين فقط وال يجب استخدامه للحقن في العين . 

 إذا حدث هذا، توقف عن استخدامه. قد تشعر بحساسية تجاه هذا الدواء . 

  في حالة . لهذا الدواء إلى نمو مفرط للكائنات غير الحساسة، بما في ذلك الفطرياتقد يؤدي االستخدام المطول
قد يؤدي االستخدام المطول أيًضا إلى زيادة ضغط العين . العدوى اإلضافية، يجب أن يبدأ طبيبك في العالج المناسب

 .أو إعتام عدسة العين /و 

 تعاني من تفاعالت فرط الحساسية تجاه )مينوغليكوزيدات قد تحدث حساسية متصالبة للمضادات الحيوية األخرى لأل
 (. المضادات الحيوية األخرى لألمينوغليكوزيد إذا كنت قد عانيت من ردود فعل مماثلة لمضاد حيوي أمينوغليكوزيد

  و مثل إفرازات في العين أ)ال ترتدي العدسات الالصقة إذا كانت لديك عالمات وأعراض التهاب الملتحمة الجرثومي
 (. احمرار أو تورم أو حكة في العين



 قد تصبح أكثر عرضة لإلصابة . تحدث إلى طبيبك إذا كانت حالة عينك تزداد سوًءا أو إذا واجهت أعراًضا جديدة
 . بعدوى عند استخدام هذا الدواء

  ثل التهاب م)تحدث إلى طبيبك قبل البدء في هذا الدواء إذا كنت تعاني من مشكلة قد تسبب ترقق أنسجة العين
قد يزيد استخدام الكورتيكوستيرويدات من خطر ترقق (. المفاصل الروماتويدي أو حثل فوكس أو بعد زراعة القرنية

 . أنسجة العين مما قد يؤدي إلى انثقاب وقد يؤخر أيًضا شفاء جرح عينك

 ية الموضعية تحدث إلى طبيبك قبل بدء هذا الدواء إذا كنت تستخدم مضادات االلتهاب غير الستيرويد(NSAIDs )
قد يؤدي االستخدام المتزامن لمضادات االلتهاب غير الستيرويدية الموضعية مع . التي تستخدم لتقليل االلتهاب واأللم

 . ديكساميثازون إلى إبطاء أو تأخير الشفاء

  ( لوكوز في الدمارتفاع مستويات الج)تحدث إلى طبيبك قبل البدء في هذا الدواء إذا كنت تعاني من مرض السكري
 . حيث أن خطر زيادة ضغط العين الناجم عن الكورتيكوستيرويد قد يكون أعلى إذا كنت مصابًا بداء السكري

 تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو مشاكل بصرية أخرى . 

  تحدث . الحيوية عن طريق الفمتحدث إلى طبيبك إذا كنت تستخدم مضادات حيوية أخرى، بما في ذلك المضادات
إلى طبيبك إذا كنت تعاني حاليًا أو إذا كنت تعاني سابقًا من مشاكل طبية قد تسبب ضعف العضالت مثل الوهن 

العضلي الشديد أو مرض باركنسون حيث أن استخدام المضادات الحيوية من هذا النوع قد يؤدي إلى تفاقم ضعف 
 .العضالت

 عاني من أعراض متالزمة كوشينغ، وهي متالزمة تتجلى في التورم وزيادة الوزن حول تحدث إلى طبيبك إذا كنت ت
 . الجذع والوجه

  بعد التوقف عن العالج طويل األمد أو المكثف باستخدام ( غدة في الكلى)قد تعاني من تثبيط وظيفة الغدة الكظرية
يكون خطر اإلصابة بتثبيط الغدة الكظرية . أوالً ال تتوقف عن تناول هذا الدواء دون التحدث إلى طبيبك . هذا الدواء

 . أعلى عند األطفال والمرضى الذين يعالجون بأدوية تعرف باسم ريتونافير أو كوبيسيستات

  تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من عالمات وأعراض قمع الغدة الكظرية مثل التعب، وضعف العضالت، الدوار
لوزن، الحمى، القلق، القيء، الغثيان، الصداع، اإلسهال، التعرق، تغيرات عند الوقوف، صعوبة الوقوف، فقدان ا

 . المزاج أو الشخصية، وآالم المفاصل أو العضالت

  (. سنوات 6خاصة عند األطفال دون سن )يجب أن يراقب طبيبك ضغط العين بشكل متكرر 

 التالي ال ينصح به في هذه الفئة من المرضىلم يتم إثبات سالمة وفعالية هذا الدواء لدى األطفال أقل من عامين، وب . 

  يحتوي هذا المنتج على مادة حافظة تعرف باسم كلوريد البنزالكونيوم والتي يمكن أن تؤثر على لون عدساتك
الالصقة اللينة وقد تسبب أيًضا تهيج العين خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل القرنية أو جفاف العين، لذلك تأكد من 

 . دقيقة على األقل قبل إعادة العدسات الالصقة 15ة الالصقة اللينة قبل وضع قطرة العين وانتظر إزالة العدس
 
 

  توبراميسين/ ديكساميثازون واألدوية األخرى 
 
 

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما في ذلك األدوية الموصوفة 
إذا كنت تستخدم أكثر من محلول قطرة عين، . واألدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية والفيتامينات والمكمالت وقطرات العين

إذا كنت تستخدم مرهًما للعين، فتأكد من . دقائق على األقل لتجنب هطول قطرة العين فتأكد من استخدام كل منها بفارق خمس
 . وضعه أخيًرا

 

 إذا كنت تستخدم مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية الموضعية . 

  (.يستخدم في عالج فيروس نقص المناعة البشرية)إذا كنت تستخدم ريتونافير أو كوبيسيستات 
 
 
 
 
 
 



 الحمل والرضاعة
 
 

ال ينصح باستخدام هذا الدواء أثناء الحمل أو . إلى طبيبك إذا كنت حامالً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية يتحدث
 . الرضاعة الطبيعية

 
 اآلالت واستخدامالقيادة 

 
مباشرة بعد استخدام ، لذلك تأكد من عدم القيادة أو استخدام اآلالت (مثل عدم وضوح الرؤية)قد يؤثر هذا الدواء على بصرك 

 .يمكنك القيادة أو استخدام اآلالت بمجرد أن يصبح بصرك واضًحا مرة أخرى وتشعر أنك على ما يرام. الدواء
 
 
  توبراميسين/ ديكساميثازون تستخدم كيف  .3
 
 

قد يوصي  (.أثناء استيقاظك)الجرعة المعتادة الموصي بها هي قطرة واحدة في العين المصابة كل أربع إلى ست ساعات 
. يوًما 24ال تستخدم هذا الدواء ألكثر من . ساعة األولى من العالج 48طبيبك بجرعة قطرة واحدة كل ساعتين خالل الـ 

 . للبالغين واألطفال فوق سن سنتين الجرعة هي نفسها
 

 اسأل طبيبك إذا لم تكن متأكدا. استخدم هذا الدواء تماًما كما وصفه طبيبك. 

 رج الزجاجة  .انزع غطاء الزجاجة. الزجاجة ألول مرة، قم بتمزيق شريط األمان البالستيكي عند فتح. اغسل يديك
احتفظ بالزجاجة فوق عينك بحيث يكون . قم بإمالة رأسك قليالً للخلف واسحب جفنك السفلي ألسفل لعمل جيب .جيداً 

اترك الجفن السفلي . ة لتحرير قطرةانظر لألعلى وبعيًدا عن الزجاجة ثم اضغط على الحاوي. طرفها متجًها لألسفل
كرر نفس . امسح أي قطرات زائدة من خديك. إذا فاتك قطرة عين، كرر الخطوات. وأغلق عينيك لمدة دقيقة واحدة

 . الخطوات بعد فتح الزجاجة للعين األخرى إذا لزم األمر

 دقائق على األقل 5 ضع قطرات عينك بفارق . 

 استخدم الدواء في نفس الوقت كل يوم . 

 ال تتوقف عن استخدام األدوية الخاصة بك دون استشارة طبيبك . 

 ال تستخدم قطرة العين إذا كان الختم على عنق الزجاجة مكسوًرا عند استخدامه ألول مرة . 

  تجنب مالمسة طرف قطرة العين بالعين أو األسطح األخرى لمنع التلوث الجرثومي الذي قد يؤدي إلى إصابة العين
 . وتلف خطير بالعين

 اتصل بطبيبك إذا كنت تشك في أن قطرة عينك ملوثة. 
 

 أكثر مما يجب  توبراميسين/ ديكساميثازونإذا أخذت 
 

 . فتأكد من غسل عينك بالماء الدافئ إذا قمت بتطبيق جرعة أعلى من الموصي بها،
 

  توبراميسين/ ديكساميثازون  قطرإذا نسيت 
 

إذا كانت الجرعة الفائتة قريبًة من الجرعة التالية، فتجاوز . إذا فاتتك جرعة، فقم بقطر الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها
 . ال تضاعف الجرعة. الجرعة الفائتة واستمر في الجرعة التالية كالمعتاد

 
  توبراميسين/ ديكساميثازون  إذا توقفت عن قطر

 
 .دون استشارة طبيبكال تتوقف عن تناول الدواء 

 



  آلثار الجانبية المحتملةا .4
 
 

بالرغم من الحاالت القليلة، بعض المرضى قد يعانون من أعراض جانبية عند تناول هذا الدواء. أخبر طبيبك أو الصيدلي على 
  :واجهت أيًا من العالمات أو األعراض التاليةالفور إذا 

 

 بالتنفس أو ضيقة نفس أو صعوبة في التنفس أو البلع أو التكلم،  أعراض تحسسية مثل طفر جلدي أو حكة أو صفير
  .بحة في الصوت غير معتادة، تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق

  (. مثل انزعاج العين وحكة الجفن وتورم واحمرار العين)فرط الحساسية والسمية الموضعية للعين 
 

 (شخص 100من كل  1هر لدى حتى قد تظ)أعراض جانبية غير شائعة 

 زيادة ضغط العين 

 تهيج العين 

 حكة في العين 

 انزعاج في العين 

 ألم في العين 

 عيون دامعة 

 صداع الراس 

 سيالن األنف 

   ضيق في الحنجرة 
 

 (شخص 1000من بين  1قد تظهر لدى حتى )أعراض جانبية نادرة 
 

 احمرار العين 

 عين جافة 

 عدم وضوح الرؤية 

 حساسية العين 

 التهاب العين 

 مذاق سيء 
 

 أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف
 

  زيادة حجم بؤبؤ العين 

  زيادة الدمع 

 احمرار أو تورم الجفن 

 دوخة 

 وجع بطن 

 غثيان 

 زيادة ضغط الدم 

  (خاصة عند النساء)نمو شعر الجسم الزائد 

 تغيرات في مستويات الكالسيوم والبروتين في جسمك 

 لى بشرة الجسمعالمات التمدد األرجواني ع 

 انتفاخ وزيادة وزن الجسم والوجه 

 تأخر النمو عند األطفال والمراهقين 

 أو عدم الحيض    حيض غير منتظم 



 ضعف العضالت وهزالها 

  يوًما 24العدوى وتأخر التئام الجروح إذا تم استخدامه ألكثر من 
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  يوًما من فتحه حتى لو لم يكن فارًغا 28تخلص من الدواء بعد.  

 احفظ الدواء بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة . 

  بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور في العلبة.  الدواءال تستخدم 

 عن الضوء. الدواء د عأب 

 تأكد من إبقاء الزجاجة مغلقة بإحكام . 

 ال تشارك األدوية الخاصة بك مع اآلخرين. 

 .اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص بشكل صحيح  ال تتخلص من الدواء في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية
 التي لم تعد تستخدمها.من األدوية 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000الهاتف المجاني                   

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
 

للهيئة العامة للغذاء والدواء العنوان البريدي   
لاحي النف –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
 

 


