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1. What is Latanoprost and what is used for 
 
Latanoprost is a medication that belongs to a class of medicines called “prostaglandin analogs”. It is used 
for patients with open-angle glaucoma (increased pressure in the eye that can lead to loss of vision) to 
reduce eye pressure and in patients with ocular hypertension (a condition that causes elevated pressure 
in the eye).  
 
2. What you need to know before you take Latanoprost  
 
Do not take Latanoprost  
If you are allergic to Latanoprost or any of the ingredients in this medicine. Tell your doctor about the 
allergy and what signs you had. 

 
  
Warnings and Precautions 

 
 

 Talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic reactions such as shortness of breath, 
skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood pressure and dizziness.  

 This medication may cause changes in your eye color, eyelashes and their growth, length, 
thickness, color, direction and number. Change in your eye color may increase during your 
treatment. Color changes may not be noticed until months or years have passed. Once you stop 
using this medication, the color change of your eye is expected to be permanent, unlike the 
eyelashes and periorbital area (area around the eyes) that are expected to gain their original 
color. The effects of these color changes after 5 years are not known yet.   

 Medication can be continued even if you experience eye color changes, however, make sure to 
get your eyes examined by your doctor. 

 Make sure to tell your doctor about other eye disorders that you have such as eye inflammation 
or eye edema. 

 Make sure to remove contact lenses before the administration of the eye drop. You can wear 
your contact lenses again after at least 15 minutes of applying your eye drop.  

 Avoid contact of the eye drop tip with your eye to prevent bacterial contamination.  



 Seek your physician advice if you develop an eye infection, or eyelid reactions or if you have a 
planned surgery. 

 If you are using more than one eye drop solution, make sure to administer each at least five 
minutes apart. 
 

 
 
Other medicines and Latanoprost  
 
 

 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medications including 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.  
 

 
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.  
 
 

 
Driving and using machines 
 

 
It is generally safe to drive or use machines after taking Latanoprost. However, make sure not to drive 
or use any machines if you are not feeling well or if your vision is not clear.  

 
 
 

3. How to take Latanoprost 
 

 
Recommended dose is one drop in the affected eye once daily at night. Do not use more than once 
daily to avoid excessive decrease in eye pressure. Eye pressure should start decreasing within 3-4 
hours.  
 

 Wash your hands. 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. Close your eyes for 2-3 
minutes with your head facing down, making sure not to blink. Gently apply pressure to the 
corner of your eye for around 1 minute.  

 Space your eye drops by at least 5 minutes.     

 Use at the same time every day.  

 Do not stop taking your medication without consulting your doctor.  



 
If you take more Latanoprost than you should 

 
Taking a higher than prescribed dose may result in eye irritation, dilation and redness of your eye 
vessels. Contact your doctor immediately in case of overdose.    
 

If you forget to take Latanoprost 
 

If you miss a dose, continue with the coming dose as normal. Do not double the dose.   
 
If you stop taking Latanoprost  
 
Do not stop your medication without consulting your doctor in order not to affect treatment results.   

 
 
4. Possible side effects of Latanoprost 
 
 
 

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 any of the following signs or symptoms:  
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. 

 
Common side effects 

 redness and dilation of eye vessels 

 eye irritation  

 darkening in eyelid or eye color 

 changes in eyelashes color and direction 

 increase in eyelashes length, number and thickness  

 eye inflammation  

 eye swelling  

 blurred vision 

 burning and stinging 

 foreign body sensation 

 itching 
  

 
 5. How to store Latanoprost  
 
 
 

 Store unopened bottle at 2 to 8°C. Unopened bottles can be kept at a temperature up to 40°C 
for a maximum of 8 days. Once opened, you can store the bottle at room temperature. 

 Discard the bottle 6 weeks after its opening.   

 Keep out of the reach of children and pets. 



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

 Keep away from light.  

 Do not dispose in the wastewater or household waste  
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 وما هو إستخدامهالتانوبروست ما هو  .1

 
 من يعانون الذين للمرضى استخدامه يتم". البروستاغالندين نظائر" تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي دواء هو التانوبروست

 المرضى وفي العين ضغط لتقليل( البصر فقدان إلى ؤديت أن يمكن يالت العين في الضغط زيادة) الزاوية ةمفتوحال الجلوكوما
 .العين في الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين

 
 التانوبروست  ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول .2

 
 التانوبروست ال تتناول     

 
. أخبر طبيبك عن العوارض التي الدواء يحتوي عليها هذا أو أي مكونات أخرى ،التانوبروست إذا كان لديك حساسية من 

 شعرت بها. 
 

        
 
 المحاذير واإلحتياطات   

 
 

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

 واتجاهها ولونها وسمكها وطولها ونموها ورموشك عينيك لون في تغييرات حدوث في الدواء هذا يتسبب قد 
. سنوات أو أشهر مرور حتى اللون تغيرات مالحظة يتم ال قد. العالج أثناء عينيك لون في التغيير يزداد قد. وعددها
 والمنطقة الرموش عكس على ،دائم عينك لون تغير يكون أن المتوقع من ، الدواء هذا استخدام عن التوقف بمجرد

 معروفة غير سنوات 5 بعد اللونية التغييرات هذه آثار. األصلي لونها تكتسب أن المتوقع من التي بالعينين المحيطة
 . اآلن حتى

 قبل من عينيك فحص من تأكد ، ذلك ومع ، العين لون في تغيرات واجهت لو حتى الدواء تناول في االستمرار يمكن 
 . طبيبك

 العين وذمة أو العين التهاب مثل منها تعاني التي األخرى العين اضطرابات عن طبيبك إخبار من تأكد . 



 دقيقة 15 بعد أخرى مرة الالصقة العدسات ارتداء يمكنك. العين قطرة إستخدام قبل الالصقة العدسات إزالة من تأكد 
 . العين قطرة وضع من األقل على

 الجرثومي التلوث لمنع بالعين العين قطرة طرف مالمسة تجنب . 

 جراحية لعملية تخطط كنت إذا أو الجفن أو العين في تفاعالت أو بالعين بعدوى أصبت إذا طبيبك نصيحة اطلب . 

 األقل على دقائق خمس بفارق منه كل أخذ من فتأكد واحد، عين قطرة محلول من أكثر تستخدم كنت إذا. 
 
 

 التانوبروست واألدوية األخرى 
 
 

 كنت إذا .العين قطرات ذلك في بما أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي من األدوية
 .لتجنب هطول قطرة العين   األقل على دقائق خمس بفارق منه كل أخذ من فتأكد واحد، عين قطرة محلول من أكثر تستخدم

 
 

 الحمل والرضاعة
 

أخبري طبيبك إذا كنت حامالً أو مرضعة، أو تعتقدين أنك ممكن أن تكونين حامالً، أو تخططين للحمل 

 واإلنجاب. تأكدي من استشار الطبيب لمعرفة مخاطر وفوائد هذا الدواء على صحتك وصحة طفلك. 

 
 القيادة وإستخدام اآلالت

 إذا آالت أي استخدام أو القيادة عدم من تأكد ، ذلك ومع. التانوبروست تناول بعد اآلالت استخدام أو القيادة عموًما اآلمن من 
 .واضحة غير رؤيتك كانت إذا أو بتحسن تشعر ال كنت

 
 
 
 التانوبروست كيف تتناول  .3

 
 
 لتجنب يوميًا مرة من أكثر تستخدمه ال. الليل في يوميًا واحدة مرة المصابة العين في واحدة قطرة هي بها الموصى الجرعة   

 . ساعات 4-3 غضون في االنخفاض في العين ضغط يبدأ أن يجب. العين ضغط في المفرط االنخفاض
 

 القطرة ضع. جيب لعمل ألسفل السفلي جفنك واسحب للخلف قليالً  رأسك بإمالة قمغطاء العبوة.  انزع. يديك اغسل 
. قطرة لتحرير الحاوية على اضغط ثم القطرة عن وبعيًدا علىألل انظر. سفلألل متجًها طرفها يكون بحيث عينك فوق

 عينك زاوية على برفق اضغط. وميضال عدم من التأكد مع سفلألل رأسك توجيه مع دقائق 3-2 لمدة عينيك أغمض
 .تقريبًا دقيقة لمدة

 األقل على دقائق خمس بفارق منه كل أخذ من فتأكد واحد، عين قطرة محلول من أكثر تستخدم كنت ذاا. 

 يوم كل الوقت نفس في الدواء استخدم . 

 الطبيب استشارة دون الدواء استعمال عن تتوقف ال . 
 
 أكثر مما يجب التانوبروست  أخذتإذا    

 حالة في الفور على بطبيبك اتصل. واحمرارها واتساعها العين تهيج إلى الموصوفة من أعلى جرعة استخدام يؤدي قد
 . زائدة جرعة استعمال

 
 التانوبروست  قطرإذا نسيت 

 . الجرعة التضاعف. كالمعتاد التالية الجرعة قطر في فاستمر ، جرعةقطر  نسيت إذا
 



 التانوبروست  قطرإذا توقفت عن 
 .العالج نتائج على تؤثر ال حتى الطبيب استشارة دون الدواء قطر عن تتوقف ال

 
 
 
 التانوبروست ل آلثار الجانبية المحتملةا .4
 
 

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

  .رم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلقالتكلم، بحة في الصوت غير معتادة، تو
 

 أعراض جانبية شائعة: 

 العين أوعية واتساع احمرار . 

 العين تهيج . 

 العين أو الجفن لون في سواد . 

 واتجاهها الرموش لون في تغيرات . 

 وسمكها وعددها الرموش طول زيادة . 

 العين التهاب . 

 العين تورم . 

 الرؤية وضوح عدم . 

 ذعول حرقان . 

 في العين غريب بجسم اإلحساس . 

 حكة. 
 

    المركز الوطني للتيقظ الدوائي والسالمة الدوائي -ر الجانبية المشتبه بها: المملكة العربية السعودية إلبالغ عن اآلثا  
 

 
 التانوبروست كيفية تخزين  .5
 
 

 غير بالعبوات االحتفاظ يمكن. مئوية درجات 8 إلى 2 حرارة درجة في المفتوحة غير العبوة بتخزين قم 
 في الزجاجة تخزين يمكنك ، الفتح بمجرد. أيام 8 أقصاها لمدة مئوية درجة 40 إلى تصل حرارة بدرجة المفتوحة

 . الغرفة حرارة درجة

 فتحها من أسابيع 6 بعد العبوة من تخلص. 

 األليفة والحيوانات األطفال متناول عن بعيدا تبقي . 

 العلبة في المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد تستخدم ال . 

 الضوء عنالدواء  دعأب . 

 المنزلية النفايات أو الصحي الصرف مياه في من الدواء تتخلص ال. 
 
 



 


