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1. What is Timolol maleate and what is used for 
 
Timolol maleate is a medication that belongs to a class of medicines called “beta-blockers”. It is used for 
patients with glaucoma (increased pressure in the eye that can lead to loss of vision) to reduce eye 
pressure. 
 
2. What you need to know before you use Timolol maleate  
 
Do not use Timolol maleate  
 

 If you are allergic to Timolol maleate or other beta-blockers or any of the ingredients in this 
medicine. Tell your doctor about the allergy and what signs you had. 

 If you currently have or have previously had respiratory problems such as asthma or severe 
chronic obstructive bronchitis (severe lung problem that may cause difficulty in breathing and 
wheeziness). 

 If you have heart problems including abnormal heart rhythms, slow heartbeat, heart failure 
(inability of your heart muscle to pump blood properly) or cardiogenic shock (a serious heart 
problem due to very low blood pressure, which may lead to symptoms like white skin, dizziness, 
fast heart rate, lightheadedness, restlessness, sweating and loss of consciousness). 

 
 
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.  

 Stop using this medicine and talk to your doctor immediately if you develop eye allergic 
reactions such as eye redness, itchiness, rash or swelling. 

 Talk to your doctor before starting Timolol if you currently have or have previously had heart 
failure, abnormal heartbeats, coronary heart disease (heart problem that may cause choking, 
chest pain or tightness and difficulty breathing) or low blood pressure. 

 Talk to your doctor before starting Timolol if you currently have or have previously had 
breathing problems, chronic obstructive pulmonary disease or asthma.  



 Talk to your doctor before starting Timolol if you currently have or have previously had poor 
blood circulation disease (e.g. Raynaud's disease). 

 Talk to your doctor before starting Timolol if you currently have or have previously had diabetes 
as this medicine may hide signs and symptoms of low blood sugar. 

 Talk to your doctor before starting Timolol if you currently have or have previously had 
overactive thyroid gland as this medicine may hide signs and symptoms. 

 Talk to your doctor before starting Timolol if you wear soft contact lenses.  

 Talk to your doctor before starting Timolol if you have a planned surgical procedure as this 
medicine may alter the effects of some medications used during anesthesia.  

 Seek your physician advice immediately if you experience eye infection, eye irritation or any 
new eye problems (e.g. swelling of the eyelids or eye redness).   

 Talk to your doctor if you have an eye injury.  

 Talk to your doctor if your eye condition is getting worse or if you experience new symptoms.  

 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.  

 Talk to your doctor if you feel abnormal eye sensation (pain or stinging) in your eye after 
applying the eye drop.  

 This product contains phosphates which may very rarely cause calcium accumulation during 
treatment leading to cloudy patches on the cornea (clear layer at the front of the eye) if you 
have severe damage to the cornea. 

 
 
Other medicines and Timolol maleate  
 
 

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 taking medicines used to treat high blood pressure. 

 If you are taking heart medicines. 

 If you are taking medicines used to treat diabetes.  

 If you are taking a calcium antagonist (e.g. verapamil, nifedipine, diltiazem; used to treat angina, 
high blood pressure, abnormal heartbeat or Raynaud’s disease). 

 If you are taking digoxin (used to treat heart failure or abnormal heartbeat). 

 If you are taking catecholamine-depleting agents (e.g. rauwolfia alkaloids or reserpine; used for 
high blood pressure). 

 If you are taking pressor amines (e.g. adrenaline; used to treat severe allergic reactions). 

 If you are taking quinidine (used to treat heart problems and some types of malaria). 

 If you are taking fluoxetine or paroxetine (antidepressants). 

 If you are taking clonidine (used to treat high blood pressure). 

 If you are taking other beta-blockers taken orally or as eye drops. 
 
 



Pregnancy and breastfeeding 
 
 

Talk to your doctor if you are pregnant, or plan on getting pregnant, or breastfeeding. Discuss with your 
doctor benefits and risks that this medication may impose on you and your baby. This medicine should 
only be used during pregnancy if recommended by your doctor and when clearly needed. This medicine 
may cross your breast milk and therefore should not be used during breastfeeding.   
 
Driving and using machines 
 
This medicine may affect your eyesight (e.g. drooping of upper eyelid, blurred or double vision) and may 
cause dizziness and tiredness, therefore make sure not to drive or use machineries when using this 
medicine if you experience any of these side effects. You can drive or use machines once your eyesight 
becomes clear again and you feel well.  

 
 
3. How to apply Timolol maleate 
 
 

Adults  
 
The usual recommended dose is one drop in the affected eye twice daily (one drop in the morning and 
one drop at night). Use as prescribed by your doctor. 
 
Children and adolescents  
 
This medicine should generally be used with caution in young patients. Use as prescribed by your 
doctor. Before you or your child starts to use this medicine, your doctor or your child's doctor should do 
a thorough medical examination to determine if you can take this medicine or not. You or your child 
should be closely and carefully monitored for one to two hours after applying the first dose until surgery 
is carried out. 
 
Newborns, infants and younger children 
 
This medicine should be used with extreme caution in newborns, infants and younger children. Stop 
giving this medicine to your child or baby and talk to the doctor immediately if wheezing, coughing, 
abnormal breathing or abnormal pauses in breathing happen. Your doctor may recommend a portable 
apnea (difficulty breathing) monitor. Your child or baby should be closely and carefully monitored for 
one to two hours after applying the first dose until surgery is carried out. 
 

 Use this medicine exactly as prescribed by your doctor. Ask your doctor if you are not sure. Your 
doctor will determine the number of drops that you need to apply, when to apply them and for 
how long you should use the medicine.  

 Wash your hands. When opening the bottle for the first time, tear off the plastic safety strip. 
Uncap the bottle. 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. Let go of the lower eyelid and close 
your eyes for 2 minutes or as long as possible in babies and children (e.g. 3 – 5 minutes). 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 Timolol maleate than you should 
 
Applying a higher than prescribed dose or swallowing this medicine may cause dizziness, headache, 
lightheadedness, chest pain, difficulty breathing and feeling that your heart has slowed down. Contact 
your doctor immediately if this happens.      

 
If you forget to apply Timolol maleate 

 
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 Timolol maleate  

 
Stopping this medicine may affect your eye pressure. 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 have 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.  
 
You may experience side effects that are similar to those that may be experienced with intravenous 
and/or oral beta-blockers, however, these are less likely to happen with beta-blocker eye drops. These 
side effects may include: 
 

 Low blood glucose levels 

 Depression  

 Memory loss 

 Difficulty sleeping (insomnia)  

 Nightmares 

 Hallucination 



 Stroke or reduced blood supply to the brain 

 Fainting 

 Headache  

 Dizziness  

 Increases in signs and symptoms of myasthenia gravis (muscle problem) 

 Abnormal sensations like tingling or pins and needles 

 Ringing sound in the ears 

 Chest pain 

 Slow heart rate or palpitations  

 Edema (fluid accumulation) 

 Heart problems like heart rhythm or heart rate changes or irregularities, congestive heart failure 
(heart problem that may cause difficulty breathing and swelling of the feet and legs) or heart 
attack 

 Low blood pressure 

 Fainting 

 Raynaud's phenomenon (rare disorder of blood vessels that causes them to constrict in the 
fingers and toes) 

 Cold hands and feet 

 Reduced blood supply to the legs causing limping  

 Constriction of the airways in the lungs (especially in patients with respiratory problems), 
difficulty breathing, cough and wheezing.  

 Taste disturbances, diarrhea, nausea, indigestion, dry mouth, vomiting and abdominal pain.  

 Sexual dysfunction, decreased sex drive and Peyronie’s disease (a disorder that causes abnormal 
curve, pain or hardening of the tissue of your penis).  

 Skin rash with white silvery appearance, hair loss, worsening of psoriasis and itching. 

 Muscle tiredness or weakness and muscle pain that is not due to exercise.  

 Systemic lupus erythematosus (a disorder that causes your immune system to attack your own 
body tissues, leading to widespread inflammation and damage in the affected organs like skin, 
joints, brain, kidneys, lungs, and blood vessels). 

 
Eye side effects 
 

 Eye irritation (e.g. itching, burning, stinging, redness, tearing) 

 Inflammation of the eyelid or cornea 

 Blurred vision 

 Decreased corneal sensitivity 

 Detachment of the layer under the retina which may lead to visual abnormalities 

 Dry eyes 

 Drooping of the upper eyelid 

 Corneal erosion (damage to the front layer of the eyeball) 

 Double vision 

 Sensitivity to light 

 Eye discharge  

 Eye pain  
 
 



5. How to store Timolol maleate  
 
 

 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 store above 25°C. 

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

 Keep away from light.  

 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النشرة الدوائية، معلومات للمريض
٪0.5٪ ، 0.25تيمولول ماليات محلول قطرات للعين   

 
 

؟ماذا في هذه النشرة   
 

 
 وما هو إستخدامهتيمولول ماليات ما هو  .1
 تيمولول ماليات إستخدامه قبل ما تحتاج إلى معرفت .2
 تيمولول مالياتتستخدم كيف  .3
 اآلثار الجانبية المحتملة   .4
 تيمولول مالياتكيفية تخزين  .5
 
 وما هو إستخدامهتيمولول ماليات ما هو  .1

 
)زيادة الضغط في  هو دواء ينتمي إلى فئة من األدوية تسمى "حاصرات بيتا". يستخدم لمرضى الجلوكوما تيمولول ماليات

 العين الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر( لتقليل ضغط العين. 
 
 تيمولول ماليات إستخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 

 تيمولول مالياتتستخدم ال     
 

 ماليات أو غيرها من حاصرات بيتا أو أي من المكونات في هذا الدواء. أخبر  إذا كان لديك حساسية من تيمولول
 طبيبك عن الحساسية والعالمات التي لديك. 

  إذا كنت تعاني حاليًا أو عانيت سابقًا من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية االنسدادي
 بب صعوبة في التنفس وأزيًزا(. المزمن الشديد )مشكلة رئوية حادة قد تس

  إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب، وبطء ضربات القلب، وفشل القلب )عدم
قدرة عضلة القلب على ضخ الدم بشكل صحيح( أو صدمة قلبية )مشكلة قلبية خطيرة بسبب انخفاض ضغط الدم، 

 جلد األبيض، دوخة، تسارع دقات القلب، دوار، قلة راحة، تعرق وفقدان للوعي(. والتي قد تؤدي إلى أعراض مثل ال
        

  واالحتياطاتالمحاذير 
 
 

  تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا عانيت من رد فعل تحسسي مثل ضيق في التنفس، طفح جلدي، تورم في الوجه أو
  .في العنق

  توقف عن استخدام هذا الدواء وتحدث إلى طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك تفاعالت حساسية للعين مثل احمرار
 العين أو الحكة أو الطفح الجلدي أو التورم. 

  إذا كنت تعاني حاليًا أو سبق أن عانيت من قصور في القلب أو ضربات تيمولول تحدث إلى طبيبك قبل البدء في
أو أمراض القلب التاجية )مشكلة في القلب قد تسبب االختناق أو ألم في الصدر أو ضيق في قلب غير طبيعية 

 التنفس( أو انخفاض ضغط الدم. 

  إذا كنت تعاني حاليًا أو كنت تعاني سابقًا من مشاكل في التنفس أو مرض تيمولول تحدث إلى طبيبك قبل البدء في
 االنسداد الرئوي المزمن أو الربو.

  إذا كنت تعاني حاليًا أو كنت تعاني من ضعف في الدورة الدموية )مثل تيمولول طبيبك قبل البدء في تحدث إلى
 مرض رينود(. 

  إذا كنت تعاني حاليًا من مرض السكري أو كنت مصابًا به سابقًا ألن هذا الدواء تيمولول تحدث إلى طبيبك قبل بدء
 . قد يخفي عالمات وأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم



  إذا كنت تعاني حاليًا أو كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية ألن هذا تيمولول تحدث إلى طبيبك قبل البدء في
 الدواء قد يخفي العالمات واألعراض. 

  إذا كنت ترتدي العدسات الالصقة اللينة. تيمولول تحدث إلى طبيبك قبل البدء في 

  ألن هذا الدواء قد يغير آثار بعض األدوية  ةعملية جراحيإذا كنت ستخضع لتيمولول تحدث إلى طبيبك قبل البدء في
 المستخدمة أثناء التخدير. 

  اطلب نصيحة طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من التهاب في العين أو تهيج في العين أو أي مشاكل جديدة في العين
 )مثل تورم الجفون أو احمرار العين(. 

  لديك إصابة في العين. تحدث إلى طبيبك إذا كان 

  .تحدث إلى طبيبك إذا كانت حالة عينك تزداد سوًءا أو إذا واجهت أعراًضا جديدة 

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

 دقيقة على األقل قبل إعادة العدسات الالصقة.  15وانتظر  ة العينإزالة العدسة الالصقة اللينة قبل وضع قطر

  .تحدث إلى طبيبك إذا شعرت بإحساس غير طبيعي بالعين )ألم أو وخز( في عينك بعد وضع قطرة العين 

  الفوسفات الذي نادًرا ما يتسبب في تراكم الكالسيوم أثناء العالج مما يؤدي إلى ظهور بقع يحتوي هذا المنتج على
 ضبابية على القرنية )طبقة صافية في مقدمة العين( إذا كان لديك ضرر شديد في القرنية.

 
 

 تيمولول مالياتواألدوية األخرى 
 
 

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

 دقائق على األقل لتجنب هطول قطرة العين.  فتأكد من استخدام كل منها بفارق خمس
 

  .إذا كنت تتناول أدوية لعالج ارتفاع ضغط الدم 

  .إذا كنت تتناول أدوية للقلب 

  .إذا كنت تتناول أدوية لعالج مرض السكري 

 ة، ارتفاع إذا كنت تتناول أحد مضادات الكالسيوم )مثل فيراباميل، نيفيديبين، ديلتيازيم؛ تستخدم لعالج الذبحة الصدري
 ضغط الدم، ضربات القلب غير الطبيعية أو مرض رينود(. 

  .)إذا كنت تتناول الديجوكسين )يستخدم لعالج قصور القلب أو ضربات القلب غير الطبيعية 

  .)إذا كنت تتناول عوامل مستنفدة للكاتيكوالمين )مثل قلويدات راولفيا أو ريزيربين، تستخدم الرتفاع ضغط الدم 

  .)إذا كنت تتناول األمينات الضاغطة )مثل األدرينالين، تستخدم لعالج تفاعالت الحساسية الشديدة 

  .)إذا كنت تتناول كينيدين )يستخدم لعالج مشاكل القلب وبعض أنواع المالريا 

  .)إذا كنت تتناول فلوكستين أو باروكستين )مضادات االكتئاب 

 ج ارتفاع ضغط الدم(. إذا كنت تتناول كلونيدين )يستخدم لعال 

 إذا كنت تتناول حاصرات بيتا أخرى عن طريق الفم أو على شكل قطرات للعين.  
 
 

 الحمل والرضاعة
 

إلى طبيبك إذا كنت حامالً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. ناقشي مع طبيبك الفوائد والمخاطر التي قد  يتحدث
يفرضها هذا الدواء عليك وعلى طفلك. يجب استخدام هذا الدواء أثناء الحمل فقط إذا أوصى به طبيبك وعند الحاجة بوضوح. 

 ال ينبغي استخدامه أثناء الرضاعة الطبيعية. قد ينتقل هذا الدواء إلى حليب الثدي وبالتالي
 
 



 اآلالت واستخدامالقيادة 
 

قد يؤثر هذا الدواء على بصرك )مثل تدلي الجفن العلوي أو عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية( وقد يسبب الدوار 
واإلرهاق، لذلك تأكد من عدم القيادة أو استخدام اآلالت عند استخدام هذا الدواء إذا كنت تعاني من أي من هذه اآلثار الجانبية. 

 بمجرد أن يصبح بصرك واضًحا مرة أخرى وتشعر أنك على ما يرام. يمكنك القيادة أو استخدام اآلالت 
 
 

 تيمولول مالياتتستخدم كيف .   3
 

 الكبار
 

 في الصباح وقطرة في الليل(. استخدم الجرعة المعتادة الموصي بها هي قطرة واحدة في العين المصابة مرتين يوميًا )قطرة
 الدواء على النحو الذي يحدده طبيبك. 

 
 والمراهقوناألطفال 

 
على النحو الذي يحدده طبيبك. قبل أن تبدأ  يجب استخدام هذا الدواء بشكل عام بحذر عند المرضى الصغار. استخدم الدواء

أنت أو طفلك في استخدام هذا الدواء، يجب على طبيبك أو طبيب طفلك إجراء فحص طبي شامل لتحديد ما إذا كان بإمكانك 
جب أن تتم مراقبتك أنت أو طفلك عن كثب وبعناية لمدة ساعة إلى ساعتين بعد تطبيق الجرعة هذا الدواء أم ال. ي استخدام

 األولى حتى إجراء الجراحة. 
 

 حديثي الوالدة والرضع واألطفال الصغار
 

يجب استخدام هذا الدواء بحذر شديد عند حديثي الوالدة والرضع واألطفال الصغار. توقف عن إعطاء هذا الدواء لطفلك 
تحدث إلى الطبيب على الفور في حالة حدوث صفير أو سعال أو تنفس غير طبيعي أو توقف غير طبيعي في التنفس. قد و

طفلك عن كثب وبعناية لمدة ساعة إلى ساعتين بعد تطبيق  . يجب مراقبةيوصي طبيبك بجهاز محمول لمراقبة انقطاع النفس
 الجرعة األولى حتى إجراء الجراحة.

 

 دواء تماًما كما وصفه طبيبك. اسأل طبيبك إذا لم تكن متأكدا. سيحدد طبيبك عدد القطرات التي تحتاج استخدم هذا ال
 لتطبيقها، وموعد تطبيقها، ومدة استخدام الدواء. 

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

لألسفل. انظر لألعلى وبعيًدا عن الزجاجة ثم اضغط على الحاوية لتحرير قطرة. اترك الجفن السفلي وأغلق عينيك 
دقائق(. إذا فاتك قطرة عين، كرر  5-3ل لمدة دقيقتين أو ألطول فترة ممكنة عند الرضع واألطفال )على سبيل المثا

 الخطوات. امسح أي قطرات زائدة من خديك. كرر نفس 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
 ين. وتلف خطير بالع

 .اتصل بطبيبك إذا كنت تشك في أن قطرة عينك ملوثة 
 
 
 
 



 أكثر مما يجب  تيمولول مالياتإذا أخذت 
 

قد يؤدي تطبيق جرعة أعلى من الموصوفة أو ابتالع هذا الدواء إلى حدوث دوار، وصداع، وألم في الصدر، وصعوبة في 
 إذا حدث هذا. التنفس، والشعور بأن قلبك قد تباطأ. اتصل بطبيبك على الفور 

 
 تيمولول ماليات قطرإذا نسيت 

 
إذا فاتتك جرعة، فقم بقطر الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. إذا كانت الجرعة الفائتة قريبًة من الجرعة التالية، فتجاوز 

 الجرعة الفائتة واستمر في الجرعة التالية كالمعتاد. ال تضاعف الجرعة. 
 

 مالياتتيمولول  إذا توقفت عن قطر
 

 قد يؤثر إيقاف هذا الدواء على ضغط عينك. ال تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة طبيبك.
 
 

  آلثار الجانبية المحتملةا.   4
 
 

بالرغم من الحاالت القليلة، بعض المرضى قد يعانون من أعراض جانبية عند تناول هذا الدواء. أخبر طبيبك أو الصيدلي على 
تحسسية مثل طفر جلدي أو حكة أو صفير بالتنفس أو ضيقة نفس أو صعوبة في التنفس أو البلع أو  أعراضالفور إذا اختبرت 

  .التكلم، بحة في الصوت غير معتادة، تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق
 

و / أو الفم، ومع ذلك، تقل احتمالية  الوريد المأخوذة عبر قد تواجه آثاًرا جانبية مشابهة لتلك التي قد تحدث مع حاصرات بيتا
 . قد تشمل هذه اآلثار الجانبية: المستخدمة في العين حدوثها مع قطرات حاصرات بيتا

 

 انخفاض مستويات السكر في الدم 

 كآبة 

 فقدان الذاكرة 

 )صعوبة النوم )األرق 

 كوابيس 

 هلوسة 

  أو انخفاض تدفق الدم إلى الدماغالسكتة الدماغية 

 إغماء 

 راسصداع ال 

 دوخة  

 هن العضلي الشديد )مشكلة عضلية(زيادة في عالمات وأعراض الو 

  أو الدبابيس واإلبرأحاسيس غير طبيعية مثل الوخز 

 رنين صوت في األذنين 

 ألم صدر 

 ضربات القلب البطيء أو الخفقان معدل 

 )وذمة )تراكم السوائل 

 قصور القلب االحتقاني )مشكلة قلبية ضربات القلبغيرات أو عدم انتظام مشاكل في القلب مثل ضربات القلب أو ت ،
 قد تسبب صعوبة في التنفس وتورم القدمين والساقين( أو نوبة قلبية. 

 ضغط دم منخفض 

 إغماء 



 اضها في أصابع اليدين والقدمين(ظاهرة رينود )اضطراب نادر في األوعية الدموية يؤدي إلى انقب 

 برودة اليدين والقدمين 

 ى الساقين مما يسبب العرجلدم إلقلة تدفق ا 

  من مشاكل في الجهاز التنفسي(، صعوبة في انقباض الشعب الهوائية في الرئتين )خاصة عند المرضى الذين يعانون
 ، سعال وأزيز. التنفس

 قيء وآالم في البطن. اضطرابات في التذوق، إسهال، غثيان، عسر هضم، جفاف الفم ، 

 ومرض بيروني )اضطراب يسبب انحناء غير طبيعي أو ألم أو تصلب في  ، انخفاض الدافع الجنسيالعجز الجنسي
 أنسجة قضيبك(. 

 تفاقم الصدفية والحكة. ي مع مظهر فضي أبيض، تساقط الشعرطفح جلد ، 

  .إرهاق العضالت أو ضعفها وآالمها غير الناتجة عن ممارسة الرياضة 

 مما يؤدي إلى انتشار المناعي بمهاجمة أنسجة الجسمهاز الذئبة الحمامية الجهازية )اضطراب يتسبب في قيام الج ،
 االلتهاب والتلف في األعضاء المصابة مثل الجلد والمفاصل والدماغ والكلى والرئتين واألوعية الدموية(.

 
 آثار جانبية على العين

 

 )تهيج العين )مثل الحكة، الحرقان، اللسع، االحمرار، الدموع 

 التهاب في الجفن أو القرنية 

 رؤية مشوشة 

 انخفاض حساسية القرنية 

 انفصال الطبقة الموجودة تحت الشبكية مما قد يؤدي إلى تشوهات بصرية 

 عيون جافة 

 تدلي الجفن العلوي 

 )تآكل القرنية )تلف الطبقة األمامية لمقلة العين 

 رؤية مزدوجة 

 الحساسية للضوء 

 إفرازات العين 

 ألم في العين 
 
    

 
 

 تيمولول مالياتكيفية تخزين .  4
 
 

  يوًما من فتحه حتى لو لم يكن فارًغا 28تخلص من الدواء بعد.  

  .احفظ الدواء بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

 درجة مئوية.  25فوق  الدواء ال يجوز تخزين 

  العلبة.  علىد تاريخ انتهاء الصالحية المذكوربع الدواءال تستخدم 

 عن الضوء. الدواء د عأب 

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