
Package Leaflet: Information for the User 

Fluorometholone 0.1% ophthalmic suspension 
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2. What you need to know before you use Fluorometholone   
3. How to use Fluorometholone   
4. Possible side effects 
5. How to store Fluorometholone   

1. What Fluorometholone is and what it is used for 

Fluorometholone is a corticosteroid used to reduced irritation and swelling of eye inflammation. 

2. What you need to know before you use Fluorometholone 

Do not use Fluorometholone 

 If you’re allergic to the active substances or any other component of this medicine. 

 If you are suffering from viral, fungal or severe bacterial eye infection or tuberculosis of the eye.  

Warnings and precautions 

 

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

 If you ever suffered from any other eye problems including increase pressure in the eye. 

 If you have viral infections like herpes simplex. 

Prolonged use of this medicine may lead to increased pressure in the eye (intraocular pressure). This 
may lead to eye problems like glaucoma, damage to the nerve of the eye, and lack of clearness of vision. 
It could also lead to eye infections. 

The preservative benzalkonium chloride in this eye drop can damage soft contact lenses. If you wear soft 
contact lenses, wait 15 minutes after using this medicine before putting them back on. 

Other medicines and Fluorometholone 

 Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

 Separate this medicine from other eye drops. 

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 Fluorometholone   

 

 This medicine is for ophthalmic use only. 

 This medicine is intended for adults and children 2 years of age and older. 

 Take as indicated by your doctor. 

 Wash your hands before and after using. 

 Shake well before using. 

 Do not touch the tip to the eye or other skin. 

How much to use 

 The usual recommended dose is one to two drops instilled into the eye two to four times daily. 

Method of administration 

Tilt your head back and look up. Gently pull the lower lid down and instill drops in your eye. Close your 
eye and put pressure on the inside corner for 30 seconds. 

If you use Fluorometholone more than you should 

If you accidentally place too many drops in your eye, wash it with water. 

Prolonged use of Fluorometholone can lead to an increase in the pressure in your eye, or to eye 
infections.  

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

If you forgot to use Fluorometholone 

Take the 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. 

Side effects include 

 Mild  stinging  and/or  burning 

 Elevation of the pressure in the eye (intraocular pressure) 



 Mild irritation 

 Redness  

 Abnormal sensation in the eye 

 Eye infection 

 Blurred vision 

 Rash 

5. How to store Fluorometholone   

 

 Store at room temperature below 77°F (25°C). Do not freeze. 

 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. 

 

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 

 

  

mailto:webmaster@sfda.gov.sa


 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 للعين معلق٪ 0.1فليوروميثولون  

 ماذا في هذه النشرة 

 

 ما هو فليوروميثولون وما هو استخدامه .1
 فليوروميثولون استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 فليوروميثولون تستخدمكيف  .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 كيفية تخزين فليوروميثولون .5

 فليوروميثولون وما هو استخدامه هو ما. 1

 .العين و تهيج تورم لعالج يستخدم كورتيكوستيرويد هو فلوروميثولون

 فليوروميثولون استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

 فليوروميثولون  تأخذال 

 إذا كان لديك حساسية من المواد الفعالة أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء. 

 العين في السل مرض من أو بالعين شديدة عدوى من أي تعاني كنت إذا. 

 المحاذير واإلحتياطات

 

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

 العين في الضغط زيادة ذلك في بما بالعين أخرى مشاكل أي من عانيت إذا. 

 الهربس مثل فيروسية عدوى لديك كان إذا. 

 تلف الجلوكوما، مثل العين في مشاكل إلى ذلك يؤدي قد العين. في الضغط زيادة إلى يؤدي قد طويلة ةهذا العقار لمد استخدام
 .عدوى في العين إلى أيًضا يؤدي أن يمكن. الرؤية وضوح وعدم العين، عصب

 عدسات ترتدي كنت إذا. الالصقة العدسات إتالف في العين قطرة في البنزالكونيوم المتواجد كلوريد الحافظ يتسبب أن يمكن
 .وضعها قبل اعدة الدواء هذا استخدام بعد دقيقة 15 فانتظر  الصقة،

  فليوروميثولون أدوية أخرى و

 

 تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر. 

 األخرى العين قطرات عن الدواء هذا افصل. 

 

 

 



 الحمل والرضاعة

 

 مرضعة. أو حامالً  كنت الدواء إذا هذا تناول قبل طبيبك اسألي

 واستخدام اآلالتالقيادة 

 .تتأثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال. الرؤية وضوح العقارعدم هذا يسبب قد

 فليوروميثولون تستخدمكيف . 3

 

 .هذا العقار مخصص للبالغين و األطفال بعمر سنتين و ما فوق 

 تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. 

  للعينين فقطهذا العقار. 

  قبل االستعمال وبعدهاغسل يديك. 

 تجعل فوهة انإناء تلمس العين أو أي منطقة أخرى بالجلدال . 

 كم تأخذ من هذا الدواء

 مرات أربع إلى مرتين العين في قطرتين أو قطرة هي بها الموصى المعتادة الجرعة  ً  .يوميا

 االستخدام طريقة

 على واضغط عينك أغلق. عينك في القطرات وضع ألسفل برفق السفلي الجفن اسحب. ألعلى وانظر للخلف رأسك بإمالة قم
 .ثانية 30 لمدة الداخلية الزاوية

 فليوروميثولون أكثر مما يجب تستخدمإذا كنت 

 .بالماء اغسلها عينك، في القطرات من الكثير الخطأ طريق عن وضعت إذا

 .العين عدوى في إلى أو العين، في الضغط زيادة إلى يؤدي قد  هذا العقار لمدى طويلة استخدام

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

 فليوروميثولون استخدامإذا نسيت 

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

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 

الطبية الفورية إذا أصبت بطفح جلدي ؛ حكة؛ جلد أحمر أو متقرح أو مقشر؛ العناية توقف عن استخدام هذا المنتج واطلب 
ضيق في الصدر أو الحلق؛ صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو الوجه أو الشفتين أو 

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



 عرا  جانبيةتشمل األ

 العين تهيج 

 وخز أو بحرقان الشعور 

 الرؤية وضوح عدم 

 احمرار 

 العين في موجوًدا شيئًا أن لو كما الشعور. 

 العين عدوى في 

 طفح جلدي 

 كيفية تخزين فليوروميثولون. 5

 

 درجة مئوية(. 25درجة فهرنهايت ) 77 تحتفي درجة حرارة الغرفة  يُخزن 

  متناول األطفال.احفظ هذا الدواء بعيًدا عن 

 .ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكورعلى العلبة 

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

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999                   الرقم الموحد

0112038222 - 0118806000                      رقمهاتف    
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
  

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

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الريا     

 المملكة العربية السعودية
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