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1. What Prednisolone acetate is and what it is used for 

 
Prednisolone acetate belongs to a group of medicines known as steroidal anti-inflammatory drugs. 
Prednisolone acetate is used in adults for the short-term treatment of eye inflammation. 
 
It reduces the irritation, burning, redness and swelling of eye inflammation caused by chemicals, 
heat, radiation, allergy, or foreign objects in the eye. 
 

2. What you need to know before you use Prednisolone acetate 

 
Do not use Prednisolone acetate 

 

 If you are allergic to Prednisolone acetate, benzalkonium chloride or any of the other 
ingredients of this medicine  

 If you suffer from viral, fungal or bacterial eye infections 

 If you suffer from tuberculosis of the eye 

 If you have injuries to or ulcers on the cornea 

 If you have previously had herpes simplex 
 

 

 
Warnings and precautions 
 

 
Talk to your doctor before using Prednisolone acetate if you suffer from, or have in the past suffered 
from: 
 

 Eye ulcers or have had a disease or treatment to the eye that caused the tissue to become 
thin 

 You have glaucoma or are being treated for raised pressure within the eye 

 You have had surgery for cataracts 

 Bacterial, viral or fungal eye infections 
 
Contact your doctor if you experience blurred vision or other visual disturbances. 
 

 



 

Other medicines and Prednisolone acetate 
 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines, including medicines obtained without a prescription. 
 
 

Some medicines may increase the effects of Prednisolone acetate and your doctor may wish to 
monitor you carefully if you are taking these medicines (including some medicines for HIV: ritonavir, 
cobicistat). 

 
 

 

Pregnancy and breastfeeding 
If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning 
to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this 
medicine as steroids may be harmful to the baby. 

 
Driving and using machines 
Prednisolone acetate may cause temporary blurred vision. Do not drive or use machinery until the 
symptoms have cleared. 
 

 

 
 

3. How to use Prednisolone acetate 
 

 
The recommended dose is 1 or 2 drops into the affected eye(s) 2 to 4 times a day. During the first 
two days of treatment you may be asked to apply the drops as often as every hour. 
 
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: 

 Wash your hands. Shake the bottle well before use. Tilt your head back and look at the 
ceiling. 

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

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

 Let go of the lower lid, and close your eye. Press your finger against the corner of your eye 
(the side where your eye meets your nose) for one minute. 

 
If you use more Prednisolone acetate than you should 
Putting too many drops in your eye(s) is unlikely to lead to unwanted side effects. If you have placed 
too many drops in your eye(s), wash your eye(s) with clean water. Apply your next dose at the 
normal time. 
 
If you forget to use Prednisolone acetate 
If you forget a dose apply it as soon as you remember, unless it is almost time for your next dose, in 
which case you should miss out the forgotten dose. Then apply your next dose as usual and continue 
with your normal routine. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. 



 

4. Possible side effects  
 
 

 
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everyone gets them. 
You should see your doctor immediately if you experience: 
 

 ulcers on the surface of the eye 

 severe pain in the eye 
 
You should see your doctor if any of the following effects prove troublesome or if they are long-
lasting: 
 

 allergic reaction 

 headache 

 increased pressure within the eye 

 center of the eye becomes cloudy (cataracts) 

 a feeling that something is in your eye 

 eye infections (bacterial, fungal or viral) 

 mild stinging or irritation 

 red eye 

 blurred or poor vision 

 pupil dilation 

 change in sense of taste 

 rash or itching 
 

 

 
5. How to store Prednisolone acetate 

 
 
 

 

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

 Discard the bottle 28 days after opening, even if there is solution remaining. 

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the bottle label. The expiry 
date refers to the last day of that month for an unopened bottle. 

 Do not store above 25°C (room temperature). Do not freeze. 

 Do not use this medicine if you notice the tamper-proof seal is broken. 
 
 

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 

 

 



ت للمريضمعلوما الدوائية، لنشرةا  
 ٪ قطرة للعين1مجم / مل  10 -تات بريدنيزولون أسي

 

 
 وما هي دواعي استخدامهتات بريدنيزولون أسيما هو . 1
 تاتبريدنيزولون أسيما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 تاتبريدنيزولون أسيكيفية استخدام . 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
 تاتبريدنيزولون أسيكيفية تخزين . 5
 

 وما هي دواعي استخدامهبريدنيزولون أسيتات ما هو  .1
 

إلى مجموعة األدوية المعروفة باسم العقاقير الستيرويدية المضادة لاللتهابات. يستخدم تات بريدنيزولون أسيتنتمي 
 في البالغين لعالج التهاب العين على المدى القصير.تات بريدنيزولون أسي

 
ية أو يقلل من تهيج وحرقان واحمرار وتورم التهاب العين الناجم عن المواد الكيميائية أو الحرارة أو اإلشعاع أو الحساس

 األجسام الغريبة في العين.
 

 

 
 

 بريدنيزولون أسيتاتما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام  .2
 

 
 بريدنيزولون أسيتاتال تستخدم 

 

  أو كلوريد البنزالكونيوم أو أي من المكونات األخرى لهذا تات بريدنيزولون أسيإذا كنت تعاني من حساسية تجاه
 الدواء

  فيروسية أو فطرية أو بكتيرية في العينإذا كنت تعاني من عدوى 

 إذا كنت تعاني من مرض السل في العين 

 إذا كان لديك إصابات أو تقرحات في القرنية 

 إذا كنت قد عانيت من قبل من الهربس البسيط 
 

 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 

 الماضي من:إذا كنت تعاني أو عانيت في تات بريدنيزولون أسيتحدث إلى طبيبك قبل استخدام 

 تقرحات بالعين أو أصيبوا بمرض أو عالج بالعين تسبب في ترقق األنسجة 

 الجلوكوما أو يتم عالجك من الضغط المرتفع داخل العين 

 عملية جراحية لعالج إعتام عدسة العين 

 عدوى العين البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية 
 

 اضطرابات بصرية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو

 

 
 

 ماذا في هذه النشرة؟
 



 

 أسيتات بريدنيزولونألدوية األخرى وا
 

، بما خًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرىأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤ
 في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

 
 

وقد يرغب طبيبك في مراقبتك بعناية إذا كنت تتناول هذه األدوية تات قد تزيد بعض األدوية من تأثير بريدنيزولون أسي
 )بما في ذلك بعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية: ريتونافير، كوبيسيستات(.

 
 

 

 الحمل والرضاعة
، استشيري طبيبك أو ن أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل، أو تعتقديأو مرضعة إذا كنت حامل

 الدواء ألن المنشطات قد تكون ضارة بالطفل.الصيدلي قبل تناول هذا 
  

 
 اآلالت القيادة واستخدام

 عدم وضوح الرؤية مؤقتًا. ال تقود السيارة أو تستخدم اآلالت حتى تختفي األعراض.تات قد يسبب بريدنيزولون أسي
 
 

 

 كيفية استخدام بريدنيزولون أسيتات .3
  

 
، خالل اليومين األولين من العالج مرات في اليوم. 4إلى  2بها هي قطرة أو قطرتان في العين المصابة  الجرعة الموصى

 قد يُطلب منك وضع القطرات كل ساعة.
 

 يجب أال تستخدم الزجاجة إذا كان الختم المضاد للعبث على عنق الزجاجة مكسوًرا قبل استخدامها ألول مرة.
 

 لية:ضع قطرات عينك بالطريقة التا

 .اغسل يديك. رج العبوة جيداً قبل االستخدام. قم بإمالة رأسك للخلف وانظر إلى السقف 

 .اسحب الجفن السفلي برفق ألسفل حتى يصبح هناك جيب صغير 

 .اقلب الزجاجة رأًسا على عقب واضغط عليها إلخراج قطرة أو قطرتين في كل عين تحتاج إلى عالج 

 ضغط بإصبعك على زاوية عينك )الجانب الذي تلتقي فيه عينك بأنفك( لمدة اترك الجفن السفلي وأغلق عينك. ا
 دقيقة واحدة.

 
 إذا كنت تستخدم بريدنيزولون أسيتات أكثر مما يجب

 
من غير المحتمل أن يؤدي وضع الكثير من القطرات في عينك )عينيك( إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها. إذا كنت قد 

 ، اغسل عينك )عينيك( بالماء النظيف. ضع جرعتك التالية في الوقت العادي.ي عينيكوضعت الكثير من القطرات ف
 

 إذا نسيت استخدام بريدنيزولون أسيتات
 

، وفي هذه الحالة يجب أن حان وقت الجرعة التالية تقريبًا ، إال إذاإذا نسيت جرعة ما، فقم بتطبيقها بمجرد أن تتذكرها
تفوت الجرعة المنسية. ثم قم بتطبيق الجرعة التالية كالمعتاد واستمر في روتينك المعتاد. ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض 

 الجرعة المنسية.
 



 

 
 اآلثار الجانبية المحتملة  .4

 

 حدوثها لدى الجميع. ، على الرغم من عدمن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية، يمكن أمثل جميع األدوية
 

 يجب أن ترى طبيبك على الفور إذا واجهت:

 تقرحات على سطح العين 

 ألم شديد في العين 
 

 يجب أن ترى طبيبك إذا ثبت أن أيًا من التأثيرات التالية مزعجة أو إذا كانت طويلة األمد:

 رد فعل تحسسي 

 صداع الراس 

 زيادة الضغط داخل العين 

  إعتام عدسة العين(يصبح مركز العين غائما( 

 الشعور بوجود شيء ما في عينيك 

 )التهابات العين )البكتيرية أو الفطرية أو الفيروسية 

 الذع خفيف أو تهيج 

 عين حمراء 

 عدم وضوح الرؤية أو ضعفها 

 اتساع حدقة العين 

 تغير في حاسة التذوق 

 طفح جلدي أو حكة 
 

 

 
 بريدنيزولون أسيتاتكيفية تخزين  .5

 
 

 

  الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال.احفظ هذا 

 حتى لو بقي محلول.يوًما من فتحها 28ن الزجاجة بعد تخلص م ، 

  ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على ملصق الزجاجة. يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى
 حة.اليوم األخير من ذلك الشهر بالنسبة للزجاجة غير المفتو

  درجة مئوية )درجة حرارة الغرفة(.  25ال يجوز التخزين فوق 

 .ال تستخدم هذا الدواء إذا الحظت أن ختم األمان مكسور 

 

 بالهيئة العامة للغذاء والدواء لإلتصال
 19999  لرقم الموحدا

 0118806000-0112038222  هاتف رقم 

 8002490000 الهاتف المجاني
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