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1. What is Tetracycline and what is used for 
 
Tetracycline is a medication that belongs to a class of medicines called “tetracycline antibiotics”. It is 
used for the treatment of the following indications: 
 

 Blepharitis (inflammation of the eyelids) 

 Conjunctivitis (inflammation of the ocular surface) 

 Keratitis (inflammation of the cornea) 

 Dacryocystitis (inflammation of the tear sac) 

 Sty 

 Trachoma (a serious infectious eye disease) 

 Prevention of inflammation in eye surgery (used before and after eye surgery) 

 Prevention of neonatal conjunctivitis (a type of bacterial infection of the ocular surface in 
neonates). 

  
2. What you need to know before you use Tetracycline  
 
Do not use Tetracycline  
 
If you are allergic to Tetracycline, or other tetracycline antibiotics or any of the ingredients in this 
medicine. Tell your doctor about the allergy and what signs you had. 

 
 
Warnings and precautions 
 
 

 Stop using the medicine and 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.  

 Stop using the medicine and talk to your doctor if you experience reddening of the eyes, or 
itching/swelling of the eyelids.  

 This medicine may cause increased sensitivity to sunlight. Avoid intensive sun exposure when 
using this medicine. 



 Do not use this medicine for more than recommended by your healthcare provider. Prolonged 
use of this medicine may cause superinfections with bacteria or fungi that are not susceptible to 
this medicine.  

 The simultaneous use of this medicine with corticosteroids for eye use (e.g. dexamethasone, 
prednisolone or hydrocortisone) is not recommended, due to unfavorable symptoms that may 
be masked.  

 Do not wear contact lenses if you have an eye infection. 
 
 
Other medicines and Tetracycline  
 
 

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 other antibiotic eye drops (aminoglycosides, penicillin, cephalosporins).  

 If you are using corticosteroids (dexamethasone, prednisolone or hydrocortisone) for eye use.  
 
 
Pregnancy and breastfeeding 
 
 

This medicine may affect the skeletal development, bone growth and teeth of the baby. 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. Your doctor may either 
prescribe this medicine or other alternatives. Use this medicine during pregnancy or breastfeeding only 
when prescribed by your doctor.  
 
Driving and using machines 
 
Make sure not to drive or use any machines immediately after applying the eye drops because it can 
affect your vision. You can drive or use machines once your eyesight becomes clear again.  

 
 
3. How to apply Tetracycline 
 
 

Adults and children 
 
Depending on the severity of your case, a strip of the eye ointment (1 – 1.5 cm length) is inserted into 
the fold of the lower eyelid 3 to 4 times daily. This medicine may be inserted more frequently (up to 6 
times daily) in more severe cases.  
 
Prevention of neonatal conjunctivitis 
 
A strip of the eye ointment (length of 0.5 – 1 cm) is inserted into the conjunctival folds of the lower 
eyelids of both eyes of the newborn baby within 1 hour after delivery. Your healthcare provider should 
make sure to open a new tube for each newborn baby. 



 Use this medicine exactly as recommended by your doctor. Talk to your doctor or pharmacist if 
you are not sure.  

 The usual duration of treatment is 5 to 7 days. You should continue using the medicine for 2 to 3 
days after symptoms relief.  

 If you are using this medicine for more severe eye infections and acute or chronic trachoma, 
your doctor may recommend continuing the medicine for 1 to 2 months and may combine this 
treatment with oral antibiotic therapy. 

 If you are using other eye medicines, make sure to space your eye drops by at least 10 minutes 
and use the ointment last.  

 Avoid contact of the eye ointment tip with your eye or other surfaces to prevent bacterial 
contamination.  

 Wash your hands before you apply the ointment. 

 Talk to your doctor before you continue the treatment if you think your ointment may be 
contaminated.  

 Make sure that the cap and the tube is not broken before you use the ointment. Wash your 
hands and open the tube by unscrewing the cap. Hold the ointment tube between your index 
finger and thumb, as close as possible to your eyelid. Tilt your head slightly forward and pull the 
lower eyelid away from your eye to form a pouch between the eyelid and the eye. Squeeze 
carefully a strip of the ointment (length of about 1-1.5 cm), the eye ointment strip will fall just 
into place. Afterwards, make sure to close gently your eyelid for 1 to 2 minutes and then rotate 
your eyeball in all directions, to enhance the spread of the medicine on the entire eye surface. 
Remove the excessive amount of the medicine from the eyelid or eyelashes with a clean tissue. 
Using another clean tissue, make sure to wipe the tip of the ointment tube and then close it 
tightly with the cap. Repeat all steps for the other eye if necessary. 

 This ointment is intended for eye use only.  
 
If you use more Tetracycline than you should 
 
Rinse excessive dose with tepid water if you apply more ointment than you should.  
 
If you forget to apply Tetracycline 

 
Apply the missed dose as soon as you remember. If it is already close to the next dose, just skip the 
missed dose and continue with your usual routine. Do not double the dose. 
 
If you stop applying Tetracycline   

 
Stopping this medicine may delay or stop your eye problem recovery. 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. Talk to your doctor if you experience any of the signs that are not listed or any signs or 



symptoms that are concerning you. 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.  

 itching, soreness, discomfort around your eyes or blurred vision that is causing you a problem. 
 
Other side effects  
 

 eye stinging or burning 

 blurred vision  

 swelling of the eyelid 

 itching in the eye or eyelid 

 lacrimation (excessive tear discharge) 

 reddening of the conjunctiva 

 eye pain 

 photodermatitis (increased sensitivity to UV rays and sunlight) 
 
 
5. How to store Tetracycline  

 
 

 Keep out of the reach of children and pets. 

 Do not store above 25°C. Do not freeze. 

 Discard the ointment tube 28 days after opening it.  

 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 dispose 
medicines you no longer use. 

 Do not use this medicine if you see any change in the consistency or appearance of the eye 
ointment.  
 

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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 وما هو إستخدامه تتراسيكلينما هو  .1

 
هو دواء ينتمي إلى فئة من األدوية تسمى "المضادات الحيوية التتراسيكلين". يتم استخدامه لعالج المؤشرات  تتراسيكلين

 التالية: 
 

  التهاب الجفن 

 )التهاب الملتحمة )التهاب سطح العين 

  التهاب القرنية 

 التهاب كيس الدمع 

 زغب العين 

 )التراخوما )مرض عين معدي خطير 

 جراحة العيون )تستخدم قبل وبعد جراحة العيون( الوقاية من االلتهابات في 

  .)الوقاية من التهاب الملتحمة الوليدي )نوع من العدوى البكتيرية لسطح العين عند الولدان 
 
  تتراسيكلين إستخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 

  تتراسيكلينتستخدم ال     
 

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه التتراسيكلين أو أي مضادات حيوية أخرى من التتراسيكلين أو أي من مكونات هذا الدواء. 
 أخبر طبيبك عن الحساسية والعالمات التي لديك. 

 
 

  واالحتياطاتالمحاذير 
 
 

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

  .توقف عن استخدام الدواء وتحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من احمرار في العين، أو حكة / تورم في الجفون 

  قد يتسبب هذا الدواء في زيادة الحساسية ألشعة الشمس. تجنب التعرض المكثف ألشعة الشمس عند استخدام هذا
 الدواء. 

 دواء ألكثر مما أوصى به مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. ال تستخدم هذا ال 

  .قد يؤدي االستخدام المطول لهذا الدواء إلى حدوث عدوى بالبكتيريا أو الفطريات غير الحساسة لهذا الدواء 



  ال ينصح باالستخدام المتزامن لهذا الدواء مع الكورتيكوستيرويدات الستخدام العين )مثل ديكساميثازون أو
 نيزولون أو هيدروكورتيزون(، بسبب األعراض غير المواتية التي قد تكون مخفية. بريد

 .ال ترتدي العدسات الالصقة إذا كنت مصابًا بعدوى في العين   
 

      
  تتراسيكلينواألدوية األخرى 

 
 

 ما في ذلك قطرات العين. أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ب
 

  .)إذا كنت تستخدم قطرات أخرى من المضادات الحيوية )أمينوغليكوزيدات، بنسلين، سيفالوسبورينات 

  .إذا كنت تستخدم الكورتيكوستيرويدات )ديكساميثازون، بريدنيزولون أو هيدروكورتيزون( الستخدام العين 
 
 

 الحمل والرضاعة
 
 

إلى طبيبك إذا كنت حامالً أو تخططين للحمل  ينمو الهيكل العظمي ونمو العظام وأسنان الطفل. تحدثقد يؤثر هذا الدواء على 
أو الرضاعة الطبيعية. ناقشي مع طبيبك الفوائد والمخاطر التي قد يفرضها هذا الدواء عليك وعلى طفلك. قد يصف لك طبيبك 

 مل أو الرضاعة فقط عندما يصف لك الطبيب.هذا الدواء أثناء الح يهذا الدواء أو بدائل أخرى. استخدم
 

 اآلالت واستخدامالقيادة 
 

تأكد من عدم القيادة أو استخدام أي آالت فور وضع القطرات ألنها قد تؤثر على رؤيتك. يمكنك القيادة أو استخدام اآلالت 
 بمجرد أن يصبح بصرك واضًحا. 

 
 

  تتراسيكلينتستخدم كيف 3.
 
 
 البالغون واألطفال

 
مرات يوميًا.  4إلى  3سم( في ثنية الجفن السفلي  1.5 - 1اعتماًدا على شدة حالتك، يتم إدخال شريط من مرهم العين )بطول 

 مرات يوميًا( في الحاالت األكثر خطورة.  6يمكن إدخال هذا الدواء بشكل متكرر )حتى 
 

 الوقاية من التهاب الملتحمة الوليدي
 

سم( في طيات الملتحمة للجفن السفلي لكلتا عيني المولود خالل ساعة  1 - 0.5يتم إدخال شريط من مرهم العين )بطول 
 واحدة بعد الوالدة. يجب على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك التأكد من فتح أنبوب جديد لكل طفل حديث الوالدة. 

 

 حدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكًدا. استخدم هذا الدواء تماًما كما أوصى به طبيبك. ت 

  أيام بعد تخفيف  3إلى  2أيام. يجب أن تستمر في استخدام الدواء لمدة  7إلى  5المدة المعتادة للعالج هي من
األعراض. إذا كنت تستخدم هذا الدواء لعالج التهابات العين األكثر حدة والتراخوما الحادة أو المزمنة، فقد يوصي 

بك بمواصلة استخدام الدواء لمدة شهر إلى شهرين وقد يجمع هذا العالج مع العالج بالمضادات الحيوية عن طبي
 طريق الفم. 



  دقائق على األقل واستخدم المرهم  10إذا كنت تستخدم أدوية أخرى للعيون، فتأكد من فصل استخدام القطرات لمدة
 أخيًرا. 

  األسطح األخرى لمنع التلوث الجرثومي. تجنب مالمسة طرف مرهم العين بالعين أو 

  .اغسل يديك قبل وضع المرهم 

 .تحدث إلى طبيبك قبل مواصلة العالج إذا كنت تعتقد أن مرهمك قد يكون ملوثًا 

   تأكد من عدم كسر الغطاء واألنبوب قبل استخدام المرهم. اغسل يديك وافتح األنبوب بفك الغطاء. أمسك أنبوب
المرهم بين إصبعي السبابة واإلبهام بالقرب من جفنك قدر اإلمكان. قم بإمالة رأسك قليالً لألمام واسحب الجفن 

سم(،  1.5-1حوالي )بضغط شريط المرهم بعناية  السفلي بعيًدا عن عينك لتشكيل كيس بين الجفن والعين. قم
ووضع شريط مرهم العين في الكيس بين الجفن والعين. بعد ذلك، تأكد من إغالق جفنك برفق لمدة دقيقة إلى دقيقتين 

دة ثم قم بتدوير مقلة العين في جميع االتجاهات، لتعزيز انتشار الدواء على سطح العين بالكامل. قم بإزالة الكمية الزائ
من الدواء من الجفن أو الرموش بمنديل نظيف. باستخدام منديل نظيف آخر، تأكد من مسح طرف أنبوب المرهم ثم 

 أغلقه بإحكام بالغطاء. كرر كل الخطوات للعين األخرى إذا لزم األمر. 

 .هذا المرهم مخصص الستخدام العين فقط 
 

 أكثر مما يجب  تتراسيكلينت استخدم إذا  
 

 اشطف الجرعة الزائدة بالماء الفاتر إذا قمت بوضع مرهم أكثر مما ينبغي. 
 

  تتراسيكلين قطرإذا نسيت 
 

، فتخط الجرعة الفائتة وتابع روتينك ن الجرعة التاليةم ت الجرعة الفائتة قريبةحالما تتذكر. إذا كانضع الجرعة الفائتة 
 تضاعف الجرعة.  المعتاد. ال

 
 تتراسيكلينإذا توقفت عن قطر 

 
 قد يؤدي إيقاف هذا الدواء إلى تأخير أو إيقاف تعافي مشكلة عينك. ال تتوقف عن قطر الدواء دون استشارة الطبيب. 

 
 

  آلثار الجانبية المحتملةا4.
 
 

إلى  على الرغم من أنه قد يكون نادًرا، قد يعاني بعض المرضى من آثار جانبية غير مرغوب فيها عند تناول الدواء. تحدث
طبيبك إذا واجهت أيًا من العالمات غير المدرجة أو أي عالمات أو أعراض تثير قلقك. أخبر طبيبك أو احصل على مساعدة 

 طبية إذا كان لديك أي من العالمات أو األعراض التالية
 

 أو بدون  قشعريرة، حكة، جلد أحمر أو منتفخ أو متقرح أو مقشر مع ،عالمات رد فعل تحسسي، مثل الطفح الجلدي
حمى، أزيز، ضيق في الصدر أو الحلق، صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث، بحة غير عادية أو تورم في الفم أو 

 الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق. 

  .حكة، وجع، وعدم راحة حول عينيك أو عدم وضوح الرؤية الذي يسبب لك مشكلة 
 

 أعراض جانبية أخرى
 

  .لذع أو حرقان في العين 

  .عدم وضوح الرؤية 

  .انتفاخ الجفن 

  .حكة في العين أو الجفن 



  .)الدمع )تصريف الدموع المفرط 

  .احمرار الملتحمة 

  .ألم في العين 

 زيادة حساسية الجلد لألشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس. 
 
   

 
 

  تتراسيكلينكيفية تخزين 5.
 
 

 درجة مئوية. ال تجمد الدواء. 25 ال يجوز تخزين الدواء فوق 

  .احفظ الدواء بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

  يوًما من فتحه. 28تخلص من أنبوب المرهم بعد 

  العلبة.  علىال تستخدم بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور 

 عن الضوء. الدواء د عأب 

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

 .ال تستخدم هذا الدواء إذا الحظت أي تغيير في قوام أو مظهر مرهم العين 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999الرقم الموحد                   
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للهيئة العامة للغذاء والدواء العنوان البريدي   
لاحي النف –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

ملكة العربية السعوديةالم  
 

 


