
Package Leaflet: Information for the User 

Gatifloxacin 0.5% ophthalmic solution 

Gatifloxacin 0.3% ophthalmic solution* 

What is in this leaflet 

 

1. What Gatifloxacin is and what it is used for 
2. What you need to know before you use Gatifloxacin   
3. How to use Gatifloxacin   
4. Possible side effects 
5. How to store Gatifloxacin   

1. What Gatifloxacin is and what it is used for 

Gatifloxacin is an antibiotic used to treat eye infections caused by bacteria susceptible to its action. It 
belongs to the quinolones family of antibiotics. It works by killing the germs causing the infection. 

2. What you need to know before you use Gatifloxacin 

Do not use Gatifloxacin 

 If you’re allergic to the active substance Gatifloxacin, to other quinolone antibiotics, or any 
other component of this medicine. 

Warnings and precautions 

 

 Talk to your doctor about all your medical conditions before taking this medicine. 

 Do not use this medicine for longer than recommended, a second infection may happen. 

 Avoid wearing contact lenses while being treated with this medicine. 

Other medicines and Gatifloxacin 

 

Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant or breast-feeding, ask your doctor before taking this medicine.  

Driving and using machines 

This medicine may cause blurred vision. Do not drive or operate machinery until you know how you are 
affected. 



3. How to use Gatifloxacin   

 

 Do not use this medicine on children below 1 year of age. 

 This medicine is intended for the eyes only. 

 Use as indicted by your doctor. 

 Wash your hands before using. 

 Do not touch the container tip to the eye, lid, or other skin. 

How much to use 

Gatifloxacin 0.5% 

 Day 1: 1 drop in the affected eye every 2 hours (maximum of 8 times). 

 Day 2 to 7: 1 drop in the affected eye 4 times daily. 

Gatifloxacin 0.3% 

 Day 1 and 2: 1 drop in the affected eye every 2 hours (maximum of 8 times). 

 Day 3 to 7: 1 drop 4 times daily in the affected eye. 

How to use the eye drops 

 Tilt your head back and gently pull down the lower lid. 

 Drop solution into the eye. 

 After use, keep your eyes closed. Put pressure on the inside corner of the eye for 1 minute. This 
keeps the drug in your eye. 

If you use Gatifloxacin more than you should 

If you accidentally put too much Gatifloxacin in your eye, you may flush it with water. 

If you use Gatifloxacin for a long period of time, a second infection may happen. 

If you know you have exceeded the recommended daily dose, contact your doctor, poison center or the 
hospital immediately. 

If you forgot to use Gatifloxacin 

Use a missed dose as soon as you think about it. If it is close to the time for your next dose, skip the 
missed dose and go back to your normal time. Do not take 2 doses at the same time or extra doses. 

4. Possible side effects 

 

Stop using this product and seek immediate medical help if you develop rash; hives; itching; red, 
swollen, blistered, or peeling skin; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, 
swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. 

Common side effects (may affect up to 1 in 10 people) 



 Eye irritation 

 Eye pain 

 Change in taste 

 Tears in eyes 

Other side effects include: headache, worsening of the inflammation, and blurred vision. 

5. How to store Gatifloxacin   

 

 Store at room temperature 68 to 77°F (20 to 25°C). 

 Keep this medicine out of reach of children. 

 Do not use this medicine after the expiry date stated on the package. The expiry date refers to 
the last day of that month. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. 

*Dosage form and route of administration of Gatifloxacin 0.3% ophthalmic solution should be prescribed 
according to therapeutic indication and disease severity of each individual patient. 
 

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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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 % قطرة للعين0.5 غاتيفلوكساسين

  % قطرة للعين*0.3 غاتيفلوكساسين

  

 ماذا في هذه النشرة 

 

 وما هو استخدامه غاتيفلوكساسينما هو  .1
 غاتيفلوكساسين استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 غاتيفلوكساسين تأخذ كيف .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 غاتيفلوكساسينكيفية تخزين  .5

 وما هو استخدامه غاتيفلوكساسين هو ما. 1

 إنه. تيفلوكساسينالغالحساسة  البكتيريا تسببها التي العينفي  العدوى حاالت لعالج يستخدم حيوي مضاد هو اتيفلوكساسينغ
 .للعدوى المسببة الجراثيم قتل طريق عن يعمل وهو الكينولوناتتسمى  حيوية مضادات عائلة إلى ينتمي

 غاتيفلوكساسين استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

  غاتيفلوكساسين تأخذال 

 لدواءأو أي من المكونات األخرى لهذا ا، الكينولونات، أي من اتيفلوكساسينغ إذا كان لديك حساسية من. 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

  قبل استخدام هذا العقار.أخبر طبيبك عن جميع حاالتك الصحية 

 نية.يُحظر االستخدام لمدة أطول مما ذكرت التوجيهات. قد تحدث عدوى ثا 

 الدواء. بهذا العالج الالصقة أثناء العدسات ارتداء تجنب 
 

  غاتيفلوكساسين أدوية أخرى و

 

 .تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

 

 

 



 

 

 الحمل والرضاعة

 

 اسئلي طبيبك قبل استخدام هذا الدواء اذا كنت حامالً أو مرضعة.

 وضوح تتطلب رىأخ بمهام القيام أو القيادة عند الحذر توخ. بصرك قد يؤثر هذا العقار على القيادة واستخدام اآلالت
 .راإلبصا

 

 غاتيفلوكساسين تأخذ كيف. 3

 

 .ال يستخدم عند األطفال اللذين تقل أعمارهم عن سنة 

  للعينين فقطهذا العقار مخصص. 

 .استخدم هذا العقار حسبما أمر طبيبك 

 .اغسل يديك قبل االستخدام 

 .ال تلمس طرف الحاوية للعين أو الجفن أو أي جلد آخر 

 كم تأخذ من هذا الدواء

 %0.5 غاتيفلوكساسين

 (.مرات 8 حتى) ساعتين كل المصابة العين في واحدة قطرة: األول اليوم 

 يوميًا مرات 4 المصابة العين في واحدة قطرة: السابع إلى الثاني اليوم. 

 %0.3 غاتيفلوكساسين

 (.مرات 8 حتى) ساعتين كل المصابة العين في واحدة قطرة: الثانيو  األول اليوم 

 يوميًا مرات 4 المصابة العين في واحدة قطرة: السابع إلى الثالث اليوم. 

 كيفية استخدام قطرة العين

 .قم بإمالة رأسك للخلف. اسحب جفنك السفلي برفق وانظر ألعلى 

 لدقيقة اضغط على الزاوية الداخلية للعين و غلق عينيكثم ا ضع قطرة واحدة في الجفن السفلي. 

 أكثر مما يجب غاتيفلوكساسينتستخدم إذا كنت 

 ، اغسل عينك بالماء.يجب مما أكثر غاتيفلوكساسين تستخدم كنت إذا

 .لفترة أطول مما ينبغي، فقد تحدث عدوى ثانية بالعين غاتيفلوكساسينإذا كنت تستخدم 

 المستشفى على الفور.إذا كنت تعلم أنك تجاوزت الجرعة اليومية الموصى بها ، فاتصل بطبيبك أو مركز السموم أو 

 غاتيفلوكساسيناستخدام إذا نسيت 



تة وارجع ة الفائاحصل على جرعة بدالً من الجرعة التي فاتتك فور تذكرك. إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتخط الجرع 
 لمواعيدك العادية. ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات الفردية المنسية.

 

 المحتملةاآلثار الجانبية . 4

 

قشر؛ متقرح أو مالطبية الفورية إذا أصبت بطفح جلدي ؛ حكة؛ جلد أحمر أو العناية توقف عن استخدام هذا المنتج واطلب 
و الشفتين أ وجه أوضيق في الصدر أو الحلق؛ صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو ال

 الذي تحدث به هذه اآلثار الجانبية غير معروف.التردد اللسان أو الحلق. 

 أشخاص( 10من كل  1)قد تصيب ما يصل إلى  أعراض جانبية شائعة

 في العين تهيج 

 العين ألم 

 تغير في القدرة على التذوق 

 دامعة عيون 

 

 .الرؤية وضوح وعدم االلتهاب، تفاقم الصداع، اخرى:أعراض جانبية 

 

 غاتيفلوكساسينكيفية تخزين . 

 

 درجة مئوية(. 25إلى  20درجة فهرنهايت ) 77إلى  68في درجة حرارة الغرفة من  يُخزن 

 .احفظ هذا الدواء بعيًدا عن متناول األطفال 

 .ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكورعلى العلبة 

 ال تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. 

ً  للعين قطرة% 0.3 غاتيفلوكساسين*يجب وصف شكل وطريقة إعطاء  لإلشارة العالجية وشدة المرض لكل مريض على  وفقا
 حدة.

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999                   الرقم الموحد

0112038222 - 0118806000                      هاتف 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    
العربية السعوديةالمملكة   
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