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1. What Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops is and what it is used for 

Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops contains three active ingredients: 

 Ofloxacin which is a quinolone antibiotic 

 Prednisolone which is a corticosteroid with anti-inflammatory properties 

 Tetrahydrozoline which is a decongestant used to relieve redness in the eyes caused by minor 

eye irritations 

Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops is used for corticosteroid responsive inflammatory 

conditions of the anterior segment (conjunctiva, cornea, eyelid) and posterior segment inflammation 

where bacterial infection or risk of bacterial infection exists. 

 

2. What you need to know before you use Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops 

Do not use Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops if 

 If you are allergic to any ingredient in this medicine. 

 

Warnings and precautions 

 

Tell your doctor about all of your health conditions, including, if: 

 You are sensitive to other quinolone antibacterial agents. Long term use may result in a new 

bacterial infection which does not respond to Ofloxacin.  

 You have a defect or ulceration of the surface of the eye. 

  You are diabetic 



 You have high blood pressure 

 You were born with or have family history of prolonged QT interval, have salt imbalance in 

the blood, have a very slow heart rhythm, have a weak heart, have a history of heart attack, 

you are female or elderly or you are taking other medicines that result in abnormal ECG 

changes.  

 

Other medicines and Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops 

 

 If you are using any other eye medicine, wait 15 minutes between using each medicine.  

 Tell your doctor or pharmacist if you are using or have recently used or might use any other 

medicines. 

 You must tell your doctor if you are taking other medicines that can alter your heart rhythm: 

medicines that belong to the group of anti-arrhythmics, tricyclic antidepressants, some 

antimicrobials (that belong to the group of macrolides), some antipsychotics. 

 Using eye drops containing steroids and eye drops containing betablockers (to treat high 

pressure in the eye) together may cause settling of calcium phosphate on the surface of the eye.  

 

Pregnancy and breastfeeding 

 

Tell your doctor before you start using Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops if you are 

pregnant or if you are breast-feeding. Your doctor can then decide whether you can use it. 

 

3. How to use Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops 

 

 

 

 Always use Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops exactly as your doctor has told 

you.  

 The usual dose is 1 or 2 drops into the affected eye(s) every 2 to 4 hours for the first 2 days and 

then 4 times a day from then on. To be effective Ofloxacin must be taken regularly. The length 

of treatment should not exceed ten days.  

 You must not use the bottle if the tamper-proof seal on the bottle neck is broken before you 

first use it.  

 Apply your eye drops in the following way:  

1. Wash your hands. Tilt your head back and look at the ceiling.  

2. Gently pull the lower eyelid down until there is a small pocket  



3. Turn the bottle upside down and squeeze it to release one or two drops into each eye that 

needs treatment.  

4. Let go of the lower lid, and close your eye for 30 seconds If a drop misses your eye, try 

again.  

To avoid contamination, do not let the tip of the dropper touch your eye or anything else. Replace and 

tighten the cap straight after use.  

 

4. Possible side effects 

 

 

Like all medicines, Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops can cause side effects, but not 

everyone gets them. Serious side effects: If you have one or more of the following side effects, you may 

have had a serious allergic reaction. Stop using Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops 

immediately and contact your physician.  

 Allergic reactions in the eye (including itchiness of the eye and/or eyelid)  

 Inflammation of the skin due to allergy (including: rash, itching or hives)  

 Severe sudden life-threatening allergic reaction (Anaphylactic) presenting as swelling beneath 

the skin that can occur in areas such as the face, lips or other parts of the body, swelling of the 

mouth, tongue or throat that can obstruct the airways which may cause wheezing, difficulty 

swallowing, breathing or shortness of breath  

 Potentially life-threatening skin rashes (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis) 

have been reported with the use of Ofloxacin, appearing initially as reddish target-like spots or 

circular patches often with central blisters on the trunk.  

The following side effects are also known to occur, including: 

 Hormonal problems 

 Eye irritation  

 Ocular discomfort  

 Visual disturbance  

 Tearing  

 Inflammation  

 Redness  

 Sensitivity to light  

 A feeling that something is in your eye  

 Eye swelling  

 Swelling around the eyes  

 Eye pain  

 Dryness  

 Dizziness  

 Nausea  

 Life-threatening irregular heart rhythm 

 Glaucoma 

 Cataract 

 

 

 

 



 

 

5. How to store Ofloxacin/Prednisolone/Tetrahydrozoline Eye Drops 

 

 

 Keep this medicine out of the sight and reach of children.  

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the single-dose container after 

EXP. The expiry date refers to the last day of that month.  

 Keep the single-dose containers in their sachet to protect them from light. After first opening 

the sachet, use the single-dose containers within 15 days.  

 After opening of the single-dose container: use immediately and throw away the single-dose 

container after use.  

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how 

to throw away any medicines you no longer use. These measures will help protect the 

environment. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة: معلومات للمستخدمدوائينشرة الال

 
مل 5مل قطرة للعين  1مجم /  0.4مجم /  2مجم /  3أوفلوكساسين / بريدنيزولون أسيتات / تتراهيدروزولين هيدروكلوريد   

 
 
 

 ما هو في هذه النشرة
 
 

 

 وما هي دواعي استخدامه تتراهيدروزولين قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون /. ما هو 1
 . ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين2
 . كيفية استخدام قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين3
 . اآلثار الجانبية المحتملة4
 أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين. كيفية تخزين قطرات العين 5
 
 وما هي دواعي استخدامه قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين. ما هو 1

 تحتوي قطرات العيون أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين على ثالثة مكونات نشطة:
 ولونأوفلوكساسين وهو مضاد حيوي من مادة الكين• 
 بريدنيزولون ، وهو كورتيكوستيرويد بخصائص مضادة لاللتهابات• 
 تتراهيدروزولين وهو مزيل لالحتقان يستخدم لتخفيف االحمرار في العين الناجم عن تهيج العين الطفيف• 

للحاالت االلتهابية المستجيبة للكورتيكوستيرويد في  قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولينيستخدم 
الجزء األمامي )الملتحمة ، القرنية ، الجفن( والتهاب الجزء الخلفي حيث توجد عدوى بكتيرية أو خطر اإلصابة بالعدوى 

 البكتيرية.
 
 ولين. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروز2

 ال تستخدم أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين قطرات العين إذا
 إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من مكونات هذا الدواء.• 
 

 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 

 
 أخبر طبيبك عن جميع حاالتك الصحية ، بما في ذلك ، إذا:

 ون. قد يؤدي االستخدام طويل األمد إلى عدوى بكتيرية جديدة كنت حساسا لعوامل أخرى مضادة للجراثيم الكينول• 
 ال تستجيب ألوفلوكساسين.  
 لديك عيب أو تقرح في سطح العين.• 
 كنت مصابا بمرض السكر• 
 لديك ارتفاع في ضغط الدم• 
 بطء شديد في المطولة ، أو لديك عدم توازن الملح في الدم ، أو لديك  QTولدت أو كان لديك تاريخ عائلي من فترة • 

 ضربات القلب ، أو لديك تاريخ من النوبات القلبية ، أو كنت أنثى أو مسنًا أو تتناول أدوية أخرى األدوية التي تؤدي   
 إلى تغيرات غير طبيعية في تخطيط القلب.   
 
 
 

 



 

 األدوية األخرى و قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين

 
 
 دقيقة بين كل دواء. 15أي دواء آخر للعيون ، فانتظر إذا كنت تستخدم • 
 أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تستخدم أو استخدمت مؤخًرا أو قد تستخدم أي أدوية أخرى.• 
يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية أخرى يمكن أن تغير نظم قلبك: األدوية التي تنتمي إلى مجموعة مضادات عدم • 

ضربات القلب ، ومضادات االكتئاب ثالثية الحلقات ، وبعض مضادات الميكروبات )التي تنتمي إلى مجموعة انتظام 
 الماكروليدات( ، وبعض مضادات الذهان.

قد يؤدي استخدام القطرات التي تحتوي على الستيرويدات وقطرات العين المحتوية على حاصرات بيتا )لعالج ارتفاع • 
 إلى ترسب فوسفات الكالسيوم على سطح العين.الضغط في العين( معًا 

 

 

 
 

 الحمل والرضاعة
 
 

أخبر طبيبك قبل البدء في استخدام قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين إذا كنت حامالً أو إذا كنت 
 مرضعة. يمكن لطبيبك بعد ذلك أن يقرر ما إذا كان يمكنك استخدامه.

 
 
 
 قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين . كيفية استخدام3
 

 

 استخدم دوًما قطرات أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين للعين تماًما كما أخبرك طبيبك. •
 في مرات  4ساعات ألول يومين ثم  4إلى  2الجرعة المعتادة هي نقطة أو قطرتان في العين )األعين( المصابة كل • 

 اليوم بعد ذلك. لكي تكون فعالة ، يجب تناول أوفلوكساسين بانتظام. يجب أال تتجاوز مدة العالج عشرة أيام.  
 يجب عدم استخدام الزجاجة إذا كان الختم المضاد للعبث على عنق الزجاجة مكسوًرا قبل استخدامها ألول مرة.• 
 ضع قطرات العين بالطريقة التالية:• 
 بإمالة رأسك للخلف وانظر إلى السقف.. اغسل يديك. قم 1
 . اسحب الجفن السفلي برفق إلى أسفل حتى يصبح هناك جيب صغير2
 . اقلب الزجاجة رأًسا على عقب واضغط عليها لتحرير قطرة أو قطرتين في كل عين تحتاج إلى عالج.3
 ل مرة أخرى.ثانية إذا فقدت قطرة عينك ، فحاو 30. اترك الجفن السفلي ، وأغلق عينك لمدة 4

 لتجنب التلوث ، ال تدع طرف القطارة يلمس عينك أو أي شيء آخر. استبدل الغطاء وشّده مباشرة بعد االستخدام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 . اآلثار الجانبية المحتملة4
 
 

 
 

،  مثل جميع األدوية ، يمكن أن تتسبب قطرات أوفلوكساسين للعين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولين في حدوث آثار جانبية
ولكن ال تحدث للجميع. اآلثار الجانبية الخطيرة: إذا كان لديك واحد أو أكثر من اآلثار الجانبية التالية ، فقد يكون لديك رد فعل 

 فوًرا واتصل بطبيبك. قطرات العين أوفلوكساسين / بريدنيزولون / تتراهيدروزولينتحسسي خطير. توقف عن استخدام 
 بما في ذلك حكة في العين و / أو الجفن(ردود فعل تحسسية في العين )• 
 التهاب الجلد بسبب الحساسية )بما في ذلك: الطفح الجلدي أو الحكة أو الشرى(• 
رد فعل تحسسي مفاجئ خطير )تأق( يظهر على شكل تورم تحت الجلد يمكن أن يحدث في مناطق مثل الوجه أو الشفتين أو • 

اللسان أو الحلق الذي يمكن أن يعيق المسالك الهوائية مما قد يسبب صفير ، صعوبة أجزاء أخرى من الجسم ، أو تورم الفم أو 
 في البلع ، تنفس أو ضيق تنفس

تم اإلبالغ عن طفح جلدي يُحتمل أن يهدد الحياة )متالزمة ستيفنز جونسون ، انحالل البشرة النخري السمي( باستخدام • 
بقع حمراء شبيهة بالهدف أو بقع دائرية غالبًا مع ظهور بثور مركزية على  أوفلوكساسين ، والذي يظهر في البداية على شكل

 الجذع.
 من المعروف أيًضا حدوث اآلثار الجانبية التالية ، بما في ذلك:

  
 المشاكل الهرمونية• 
 تهيج العين •

 عدم الراحة في العين• 
 اضطرابات بصرية •

 تمزيق• 
 التهاب• 
 احمرار •

 الحساسية للضوء• 
 الشعور بوجود شيء ما في عينيك• 

 تورم العين• 
 انتفاخ حول العينين• 
 ألم في العين •

 الجفاف• 
 الدوخة• 
 الغثيان• 
 عدم انتظام ضربات القلب التي تهدد الحياة• 
 الزرق •
 إعتمام عدسة العين •

 
 

 
 يزولون / تتراهيدروزولين. كيفية تخزين قطرات العين أوفلوكساسين / بريدن5
 

 

 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال. •
 . يشير تاريخ انتهاء EXPال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على عبوة الجرعة الواحدة بعد • 

 الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر.   
واحدة في أكياسها لحمايتها من الضوء. بعد فتح الكيس ألول مرة ، استخدم عبوات الجرعة الواحدة احتفظ بأوعية الجرعة ال• 

 يوًما. 15في غضون 
 بعد فتح عبوة الجرعة الواحدة: استخدمه على الفور وتخلص من عبوة الجرعة الواحدة بعد االستخدام.• 
المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أي أدوية لم تعد ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات • 

 تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة.
 
 
 
 
 
 



 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000هاتف رقم                         
8002490000               الهاتف المجاني    

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
 

  العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    
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