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Dextran eye drops 

 
          

          What is in this leaflet 

 

1. What dextran is and what it is used for 

2. What you need to know before you use dextran 

3. How to use dextran 

4. Possible side effects 

5. How to store dextran 

 

1.What dextran is and what it is used for 

Dextran is a slightly viscous solution that acts as an artificial tear. It is used to treat dry eyes caused by a 

lack of tears in the eye(s). Replacement of the missing natural tears with an artificial tear helps to soothe 

and lubricate your eyes and provide relief from irritation. 

 

                   General information 

 

Dry eye is a condition in which a person doesn't have enough quality tears to lubricate and nourish the 

eye. Tears are necessary for maintaining the health of the front surface of the eye and for providing 

clear vision. Dry eye is a common and often chronic problem, particularly in older adults. 

 

2.What you need to know before you use dextran 

Do not use dextran 

If you are allergic to dextran 70, hypromellose or any of the other ingredients. 

 

                         Warnings and precautions 

 

Only use dextran in your eye(s). 

 

 

 



                    Other medicines and dextran 

 

Not available. 

 

                  Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant or might get pregnant, or if you are breastfeeding a baby, talk to your doctor before 

you use dextran. It can be used during pregnancy or breastfeeding. 

 

Driving and using machines 

You may experience blurred vision after using dextran. Do not drive or use any machines unless your 

vision is clear. 

 

                       3.How to use dextran 

 

The usual dose is 1 or 2 drops in your eye (s) as often as you require to relieve the irritation. Remove the 

loose collar from the cap when the bottle is first opened. Always use it exactly as recommended. You 

should check with your doctor or pharmacist if you are not sure. Only use dextran for dropping in your 

eye. 

 

                         4.Possible side effects 

 

 

Common side effects (may affect up to 1 in 10 people) 

 blurred vision 

Uncommon side effects (may affect up to 1 in 100 people) 

 dryness, discomfort, abnormal sensation, feeling of something in the eye, eyelid problem 

 

Rare side effects (may affect less than 1 in 1000 people) 

 sensitivity to light, decreased sensation, itching, irritation, redness 



 

                          5.How to store dextran 

 

Keep out of the reach and sight of children. Do not refrigerate or store above 25 °C. 

Keep the bottle tightly closed. 

Do not use the drops after the expiry date (marked 'Exp') on the bottle and the carton. The expiry date 

refers to the last day of that month. 

Stop using the bottle 4 weeks after first opening, to prevent infections. 

Medicines should not be disposed of via waste water 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

 ديكستران قطرات العين
 

  ماذا في هذه النشرة؟      

 

 وما هو استخدامه ديكسترانما هو . 1

 ديكسترانما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2

 ديكسترانكيفية استخدام . 3

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 ديكسترانكيفية تخزين . 5

 

 

 وما هو استخدامه ديكستران ما هو. 1

 في الدموع قلة عن الناجم العين جفاف لعلج استخدامه يتم. اصطناعي تمزق بمثابة يعمل قليلا  لزج محلول هو ديكستران

 .االلتهاب وتخفيف عينيك وترطيب تهدئة على االصطناعية بالدموع المفقودة الطبيعية الدموع استبدال يساعد(. العين) العين

 

 معلومات عامة 

 

 صحة على للحفاظ ضرورية الدموع. العين وتغذية لترطيب الدموع من يكفي ما الشخص فيها يمتلك ال حالة هو العين جفاف

 .السن كبار عند خاصة ، مزمنة تكون ما وغالباا شائعة مشكلة العين جفاف يعتبر. واضحة رؤية ولتوفير للعين األمامي السطح

 

 

 ديكسترانما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2

 

 ديكستران تستخدم ال

 .األخرى المكونات من أي أو بروبيل هيدروكسي أو 70 ديكستران من حساسية لديك كان إذا

 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 

 .عينيك في ديكستران فقط استخدم

 

 

 

 

 

 ديكستران أدوية أخرى و              

 



 .متوفر غير

 

 الحمل والرضاعة  

 

 أثناء استخدامه يمكن. ديكستران استخدام قبل طبيبك إلى يفتحدث ، طفلا  ترضعين كنت إذا أو ، ينتحمل قد أو حاملا ي كنت إذا

 .الطبيعية الرضاعة أو الحمل

 

 القيادة واستخدام اآلالت

 .واضحة رؤيتك كانت إذا إال آالت أي تستخدم وال السيارة تقود ال. ديكستران استخدام بعد الرؤية وضوح عدم من تعاني قد

 

         

 كيفية استخدام . 3               

 

 الفضفاض الطوق انزع. التهيج لتخفيف تحتاج ما بقدر( عينيك) عينك في قطرتان أو نقطة هي المعتادة الجرعة 

ا استخدمه. مرة ألول الزجاجة فتح عند الغطاء من ا دائما  لم إذا الصيدلي أو طبيبك مراجعة عليك يجب. به موصى هو كما تماما

عينك في فقط ديكستران استخدم. متأكداا تكن . 

 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4      

 

 

 (أشخاص 10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد) شائعة جانبية أعراض

 الرؤية وضوح عدم •

 (شخص 100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد) شائعة غير جانبية أعراض

 الجفن في مشكلة ، العين في بشيء شعور ، طبيعي غير إحساس ، انزعاج ، جفاف •

 

 (شخص 1000 بين من 1 من أقل لدى تظهر قد) نادرة جانبية أعراض

 احمرار ، تهيج ، حكة ، اإلحساس قلة ، للضوء الحساسية •

 

 ديكسترانكيفية تخزين .  5 

 

 

 .مئوية درجة 25 عن تزيد حرارة بدرجة التخزين أو بالتبريد تقم ال. األطفال وبصر متناول عن بعيدا تبقي

 .بإحكام مغلقة زجاجة إبقاء

 إلى الصلحية انتهاء تاريخ يشير. والكرتون الزجاجة على"( Exp" علمة) الصلحية انتهاء تاريخ بعد القطرات تستخدم ال

 .الشهر نفس من األخير اليوم

 .العدوى لمنع ، مرة ألول الفتح من أسابيع 4 بعد الزجاجة استخدام عن توقف

 .المنزلية النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من التخلص ينبغي ال

 



 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
19999                   الرقم الموحد  

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني 
  

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

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض   

 المملكة العربية السعودية
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