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Naphazoline hydrochloride (0.027%), Pheniramine maleate (0.315%) eye drops 
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1. What Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate is and what is used for 

 Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate is a decongestant used for temporary 
relief of redness of the eye due to minor eye irritations and ease allergy signs. 

 Pheniramine Maleate is an antihistaminic agent used to temporarily relief itching and 
redness caused by pollen, ragweed, grass, animal hair and dander. 

 Naphazoline/pheniramine ophthalmic is an over-the-counter (OTC) product used to treat 
allergic conjunctivitis. 

 
2. What you need to know before you take Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate  

Do not take Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate if: 

 Hypersensitivity to Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate 

 You are suffering from glaucoma, serious eye diseases or who have had previous eye 
surgery. 
 
Warnings and precautions 
 

 Not to be used by contact lens wearers whilst wearing lenses. 

 If you are being treated for high blood pressure, depression, heart disease, diabetes or 
increased thyroid activity consult your doctor before using the drops. 

 Discard any eye drops remaining 28 days after opening the container. 

 Continued use of this product may increase redness of the eye. 

 If you experience eye pain, changes in vision or continued redness of the eye, or if the 
condition worsens or persists for more than 24 hours consult a doctor. 

 If the solution changes colour or becomes cloudy do not use. 

 Do not use if imprinted seal on cap is torn, broken or missing, or if imprinted seals on top 
and bottom flaps are not intact and completely legible. 

 

 



Other medicines and Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate  

 

Tell your doctor or pharmacist about all medicines you take, including prescription and over-the-counter 
medicines, vitamins and herbal supplements. 
 

 It may interact with other topically applied autonomic drugs used in the treatment of 
glaucoma.  

 It may interact with monoamine oxidase inhibitors and should not be used by patients 
receiving such treatment or within 14 days of ceasing therapy.  

 It may reverse the antihypertensive action of drugs used in the treatment of hypertension. 

 There may be an increased risk of arrhythmias in patients receiving cardiac glycosides 
(digoxin) , quinidine or tricyclic antidepressants (amitriptyline, desipramine) 
 
Pregnancy and breastfeeding 
 

 Safety of Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate during pregnancy and lactation 
has not been established, it is unlikely that sufficient of the active ingredients will reach the 
foetus or the breast-fed infant to be harmful. 

 
Driving and using machines  

 Not applicable. 
 
 
3.  How to take Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate  
 
 

Adults, children over 12 years and the elderly: one to two drops into the corner of each eye. 
 

 For topical application to the eye. 

 Tilt your head back slightly and pull down your lower eyelid to create a small pocket. Hold 
the dropper above the eye with the tip down. Look up and away from the dropper and 
squeeze out a drop. 

 Close your eye and gently press your finger to the inside corner of the eye for about 1 
minute, to keep the liquid from draining into your tear duct. 

 Do not use more than 4 times daily. 
 

If you forget to take Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate  

Take the missed dose as soon as you remember. 

If it is too close to the next dose, skip it. 

Do not take two doses at the same time. 

 

4. Possible side effects of Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate 

Like all medicines, this can cause side effects, although not everybody gets them. The side effects below 

may happen with this medicine. 



 Transient irritation  

 Stinging may occur  

 Dilated pupils 

In case of overdose: 

 If applied in excessive quantities to the eye, it may give rise to irritation and stinging. 

 Overdosage by mouth may cause nausea, headache, depression of the central nervous 
system with marked reduction of body temperature and symptoms of bradycardia, 
sweating, drowsiness and coma, particularly in children.  

 In addition, may cause hypertension followed by rebound hypotension. Treatment of 
adverse effects should be symptomatic and supportive. 
 
5. How to store Naphazoline hydrochloride, Pheniramine maleate  
 
 

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

 Store below 25 degree 

 Do not freeze 

 

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 

 

 

 



 لنشرة الدوائية، معلومات للمريضا
 

 ٪(0.315٪( ، فينيرامين ماليات )0.027قطرات العين نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين ماليات هيدروكلوريد )
 
  

 ماذا في هذه النشرة ؟
 
 

 مهاوما هو استخد فينيرامين مالياتنفازولين هيدروكلوريد ، . ما هو 1

 نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين ماليات. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول 2

 نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين مالياتكيف تأخذ  .3

 .األثار الجانبية المحتملة4

 نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين ماليات. كيف تخزين 5

 
 وما هو استخدامه هيدروكلوريد ، فينيرامين مالياتنفازولين ما هو  .1

النفازولين هيدروكلوريد هو مزيل احتقان يستخدم للتخفيف المؤقت من احمرار العين بسبب تهيج العين الطفيف  •
 .وتخفيف عالمات الحساسية

ن حبوب اللقاح فينيرامين ماليات هو عامل مضاد للهستامين يستخدم للتخفيف المؤقت للحكة واالحمرار الناجم ع •
 .والراجويد والعشب ووبر الحيوانات ووبر

يستخدم لعالج التهاب الملتحمة ( OTC)فينيرامين للعين هو منتج ال يحتاج إلى وصفة طبية  /نافازولين  •
 .التحسسي

 

 نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين مالياتما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2

 إذا ، فينيرامين ماليات نفازولين هيدروكلوريد ال تتناول

 نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين مالياتفرط الحساسية لل •
 .كنت تعاني من الجلوكوما أو أمراض خطيرة في العين أو خضعت لعملية جراحية سابقة في العين •

 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 
 

 .ال تستخدم أثناء ارتداء العدسات •
االكتئاب أو أمراض القلب أو السكري أو زيادة نشاط الغدة الدرقية ، إذا كنت تعالج من ارتفاع ضغط الدم أو  •

 .استشر طبيبك قبل استخدام القطرات
 .يوًما من فتح العبوة 28تخلص من أي قطرة عين متبقية بعد  •
 .قد يؤدي استمرار استخدام هذا المنتج إلى زيادة احمرار العين •
أو احمرار مستمر للعين ، أو إذا ساءت الحالة أو استمرت ألكثر إذا شعرت بألم في العين ، أو تغيرات في الرؤية  •

 .ساعة ، استشر الطبيب 24من 
 .إذا تغير لون المحلول أو أصبح غائما ، ال تستخدمه •
ال تستخدمه إذا كان الختم المطبوع على الغطاء ممزقًا أو مكسوًرا أو مفقوًدا ، أو إذا لم تكن األختام المطبوعة  •

 العلوية والسفلية سليمة وغير مقروءة تماًماعلى اللوحات 
 

 
 



 
 
 نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين مالياتو ألدوية األخرى ا

 
أخبر طبيبك أو الصيدلي عن جميع األدوية التي تتناولها ، بما في ذلك األدوية التي تصرف دون وصفة طبية والفيتامينات 

 .والمكمالت العشبية
 األخرى المطبقة موضعياً والمستخدمة في عالج الجلوكوما قد يتفاعل مع األدوية •
قد يتفاعل مع مثبطات مونوامين أوكسيديز ويجب عدم استخدامه من قبل المرضى الذين يتلقون مثل هذا العالج أو  •

 .يوًما من التوقف عن العالج 14خالل 
 .قد يعكس التأثير لألدوية المستخدمة في عالج ارتفاع ضغط الدم •
هناك خطر متزايد من عدم انتظام ضربات القلب في المرضى الذين يتلقون جليكوسيدات  قد يكون •

 .)ديسيبرامين,أميتريبتلين (، الكينيدين أو مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات)الديجوكسين(القلب
 
 الحمل والرضاعة 
 
 

تصل كمية كافية من المكونات الفعالة إلى لم يتم إثبات سالمة النفازولين أثناء الحمل والرضاعة ، ومن غير المحتمل أن 
 .الجنين أو الرضيع لتكون ضارة

 
 السياقة واستعمال الماكنات

  
 .غير قابل للتطبيق
 
 نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين مالياتكيف تأخذ  .3
 
 

 .قطرة أو قطرتين في زاوية كل عين: عاًما وكبار السن 6للبالغين واألطفال فوق 
 

 :كيفية استخدام
 .للتطبيق الموضعي على العين •
امسك القطارة فوق العين مع . قم بإمالة رأسك للخلف قليالً واسحب الجفن السفلي ألسفل إلنشاء جيب صغير •

 .ابحث بعيًدا عن القطارة واضغط على قطرة. وضع طرفها ألسفل
لمنع السائل من التصريف إلى أغلق عينك واضغط بإصبعك برفق على الزاوية الداخلية للعين لمدة دقيقة تقريبًا ،  •

 .القناة الدمعية
 .مرات يوميا 4ال تستخدم أكثر من  •

 
 نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين مالياتإذا نسيت تناول 

 .خذ الجرعة الفائتة حالما تتذكر
 .إذا كان قريبًا جًدا من الجرعة التالية ، فتخطه

 .ال تأخذ جرعتين في نفس الوقت
 
 
 
 
 
 



 
 اآلثار الجانبية المحتملة  .4
 
 

اآلثار الجانبية أدناه قد . مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع
 .تحدث مع هذا الدواء

 
 تهيج عابر •
 قد يحدث الذع •
 اتساع حدقة العين •

 
 :في حالة تناول جرعة زائدة

 .بكميات زائدة على العين ، فقد يؤدي إلى تهيج ولسعإذا تم استخدامه  •
الجرعات الزائدة عن طريق الفم قد تسبب الغثيان والصداع واكتئاب الجهاز العصبي المركزي مع انخفاض  •

 .ملحوظ في درجة حرارة الجسم وأعراض بطء القلب والتعرق والنعاس والغيبوبة ، خاصة عند األطفال
 . يسبب ارتفاع ضغطة إلى ذلك ، قد باإلضاف •

 
 نفازولين هيدروكلوريد ، فينيرامين ماليات تخزين كيفية  .5
 
 

 .احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال •
 درجة 25تخزن تحت  •

 ال تجمد •

 


