
Package Leaflet: Information for the User 

Fluticasone Propionate 50 micrograms nasal spray 

Fluticasone Propionate 400 mcg (1mg/mL) nasal drops* 

What is in this leaflet 

 

1. What Fluticasone Propionate is and what it is used for 
2. What you need to know before you use Fluticasone Propionate   
3. How to use Fluticasone Propionate   
4. Possible side effects 
5. How to store Fluticasone Propionate   

1. What Fluticasone Propionate is and what it is used for 

Fluticasone Propionate is used to treat symptoms of allergic rhinitis (nose allergies) such as stuffy, runny 
or itchy nose and sneezing when used as a nasal spray. It can also be used to treat small growths inside 
the nose (polyps) when used in the form of nasal drops. 

Fluticasone Propionate is a corticosteroid; it decreases inflammation by reducing the activity of the 
immune system. This will reduce swelling and relieve allergy symptoms. 

2. What you need to know before you use Fluticasone Propionate 

Do not use Fluticasone Propionate 

 If you’re allergic to the active substances or any other component of this medicine. 

Warnings and precautions 

 

Talk to your doctor about all your medical conditions before taking this medicine including: 

  If you have eye problems such as glaucoma. 

 If you have had a recent nasal surgery. 

 If you have any current infection. 

 If you have adrenal gland problems. 

Growth retardation may occur in children if this medicine is taken for a long period of time. 

Other medicines and Fluticasone Propionate 

 

Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

Fluticasaone Propionate interacts with the following medicines: 



 The antifungal Ketoconazole 

 Ritonavir and Cobicistat used for HIV 

 Other corticosteroids 

Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant or breast-feeding, ask your doctor before taking this medicine. 

Driving and using machines 

This medicine is not likely to affect your ability to drive and use any tools or machines. 

3. How to use Fluticasone Propionate 

   

 The nasal spray is intended for adults and children aged 4 years and older. 

 The nasal drops are intended for adults and children aged 16 years and older. 

 Use as indicated by your doctor. 

 Use this medicine in your nose only. 

How much to use 

For the nasal spray 

 Adults and children 12 years and older: the recommended dose is 2 sprays in each nostril once 
daily, preferably in the morning. 

 Children between 4 – 11 years: the recommended dose is 1 spray in each nostril once daily, 
preferably in the morning. 

For the nasal drops 

 The usual recommended dose is 400 mcg (1 single dose container) divided equally between 
both nostrils once or twice daily. 

How to use the nasal spray 

 Blow your nose to clear your nostrils before using. 

 If you are using the nasal spray for the first time or you haven’t used in a few days, pump the 
spray a few times in the air until you see a fine mist. 

 Hold the nasal spray upright and place the nozzle in your nostril away from the septum.  

 Close your other nostril with your hand and spray once as you breathe in slowly. 

How to use the nasal drops 

 Blow your nose to clear your nostrils before using. 

 Bend right over or kneel down and then bend right over. If you can’t, lie on a bed with your head 
tilted over the edge. 



 Put the container into one nostril and gently squeeze until the sides of the container touch each 
other.  

 Repeat this step to use the rest in your other nostril. 

 Stay in the same position for at least one minute after putting the drops in. 

If you use Fluticasone Propionate more than you should 

If you use Fluticasone Propionate for a longer time than you should, you might experience a reduction in 
your adrenal gland function. 

If you know you have exceeded the recommended daily dose, contact your doctor, poison center or the 
hospital immediately. 

If you forgot to use Fluticasone Propionate 

If you miss a dose, just use the next dose when it is due. Do not take 2 doses at the same time or extra 
doses. 

4. Possible side effects 

 

Stop using this product and seek immediate medical help if you develop rash; hives; itching; red, 
swollen, blistered, or peeling skin; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, 
swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. 

Very Common side effects (may affect more than 1 in 10 people) 

 Minor nosebleeds (epistaxis) if used for over 6 weeks 

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

 Headache 

 Nasal ulceration 

 Dryness and irritation in the nose and throat 

Other side effects include: blurred vision, small holes on the septum, and unpleasant taste or smell. 

5. How to store Fluticasone Propionate   

 

 Store at room temperature 68 to 77°F (20 to 25°C). 

 Keep this medicine out of reach of children. 

 Do not use this medicine after the expiry date stated on the package. The expiry date refers to 
the last day of that month. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. 

*Dosage form and route of administration of Fluticasone Propionate 400 mcg (1 mg/mL) nasal drops 
should be prescribed according to therapeutic indication and disease severity of each individual patient. 

 



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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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 ألنفل رذاذ ميكروغرام50  بروبيوناتفلوتيكازون 
 *نفقطرة لأل (مل/  ملغ 1) ميكروغرام 044 بروبيوناتفلوتيكازون 

 ماذا في هذه النشرة 

 

 وما هو استخدامه بروبيوناتفلوتيكازون ما هو  .1
 بروبيوناتفلوتيكازون  استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 بروبيوناتفلوتيكازون  تأخذ كيف .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 بروبيوناتفلوتيكازون كيفية تخزين  .5

 وما هو استخدامه بروبيوناتفلوتيكازون  هو ما. 1

 حكة أو سيالن أو احتقان ذلك ف  بما( حساسية األنف) رج ألا األنف التهاب أعراض لعالج بروبيوناتفلوتيكازون  يستخدم
 استخدامه عند األنف داخل اللحمية الصغيرة الزوائد لعالج أيًضا ميستخد .العينين احمرار أو وحكة والدمع والعطس األنف ف 

 .األنف كقطرة ف 

 من ذلك سيقلل. المناعة جهاز نشاط تقليل طريق عن االلتهاب أعراض يقلل. كورتيكوستيرويد هو بروبيوناتفلوتيكازون 
 .الحساسية أعراضااللتهاب و 

 بروبيوناتفلوتيكازون  استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

  بروبيوناتفلوتيكازون  تأخذال 

 إذا كان لديك حساسية من المواد الفعالة أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء. 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 :طبيبك عن جميع حاالتك الصحية بما ف  ذلكأخبر 

  نت تعان  من مشاكل ف  العين مثل الجلوكوماإذا ك. 

 األنف ف  جراحية لعملية مؤخًرا خضعت قد كنت إذا. 

 حالية عدوى أينت تعان  من إذا ك. 

 الكظرية الغدة ف  مشاكل نت تعان  منإذا ك. 

 ً  .طويالً  قد يحدث تأخر نمو عند األطفال الذين يتلقون عالجا

 بروبيوناتفلوتيكازون  أدوية أخرى و

  

 .تتناولها الت  األدوية جميع عن طبيبك أخبر

 :التالية األدوية مع بروبيونات فلوتيكازون يتفاعل



 للفطريات كيتوكونازول مضاد 

 البشرية المناعة نقص لفيروس وكوبيسيستات ريتونافير 

 األخرى الكورتيكوستيرويدات 

 الحمل والرضاعة

 

 .مرضعة أو حامالً  كنت إذا الدواء هذا ل  طبيبك قبل استخدامأاس

 القيادة واستخدام اآلالت

 .غير ذات صلة

 بروبيوناتفلوتيكازون  تأخذ كيف. 3

 

 فوق فما سنوات 4 بعمر واألطفال للبالغين مخصص العقار هذا. 

 هذا العقار حسبما أمر طبيبك استخدم. 

 فقط أنفك ف العقار  هذا استخدم. 

 تأخذ من هذا الدواءكم 

 نفرذاذ األ

  الجرعة الموصى بها ه : سنة و ما فوق 12للبالغين و األطفال  ً  .رذتان ف  كل منخر مرة واحدة يوميا

  الجرعة الموصى بها ه : سنة 11 – 4لألطفال  ً  .رذة واحدة ف  كل منخر مرة واحدة يوميا

 نفاأل قطرة

 مرة األنف فتحت  بين بالتساوي مقسمة( واحدة جرعة حاوية) ميكروغرام 444 ه  بها الموصى المعتادة الجرعة 
 .يوميًا مرتين أو

 رذاذ األنف كيفية استخدام

 الخالئه أنفك امخط. 

 ف  الهواء حتى ترى رذاذًا اضغط على البخاخ  ؛لم تستخدمه لبضعة أيام أو مرة ألول األنف رذاذ تستخدم كنت إذا
 .خفيفً 

 وّجهم األنف فتحة ف  الفوهة وضع مستقيم وضع ف  األنف بخاخ أمسك ً   .وسط انفك عن بعيدًا الفوهة ا

 رذة رش أنفك، خالل من ببطء بينما تتنشق .أغلق فتحة األنف األخرى بيدك. 

 نفاأل قطرة كيفية استخدام

 الخالئه أنفك امخط. 

 ،الحافة على رأسك مميالً  سرير على استلق تستطع، لم إذا. انحن  الى األمام ثم اركع أو انحن  الى األمام. 
 البعض بعضها الحاوية جوانب تالمس حتى برفق واضغط واحدة أنف فتحة ف  الحاوية ضع. 
 األخرى األنف فتحة ف  الباق  الستخدام الخطوة هذه كرر. 
 القطرات وضع بعد األقل على واحدة دقيقة لمدة الموضع نفس ف  ابق. 



 أكثر مما يجب بروبيوناتفلوتيكازون  تستخدمإذا كنت 

 الغدة وظيفة ف  انخفاض إلى ذلك يؤدي أن يمكن الوقت من طويلة فترة مدى على بروبيونات فلوتيكازون تستخدم كنت إذا
 .الكظرية

 .إذا كنت تعلم أنك تجاوزت الجرعة اليومية الموصى بها ، فاتصل بطبيبك أو مركز السموم أو المستشفى على الفور

 بروبيوناتفلوتيكازون  استخدامإذا نسيت 

 وارجع الفائتة الجرعة فتخط التالية، الجرعة موعد اقترب إذا .تذكرك فور فاتتك الت  الجرعة من بدالً  جرعة على حصلا
 .ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات الفردية المنسية .العادية لمواعيدك

 اآلثار الجانبية المحتملة. 0

 

الطبية الفورية إذا أصبت بطفح جلدي ؛ حكة؛ جلد أحمر أو متقرح أو مقشر؛ العناية توقف عن استخدام هذا المنتج واطلب 
ضيق ف  الصدر أو الحلق؛ صعوبة ف  التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو الوجه أو الشفتين أو 

 .ه هذه اآلثار الجانبية غير معروفالتردد الذي تحدث ب. اللسان أو الحلق

 (أشخاص 14من كل  1 أكثر منقد تصيب ) جدا   أعراض جانبية شائعة

 األنف ف  نزيف 

 (أشخاص 14من كل  1قد تصيب ما يصل إلى ) أعراض جانبية شائعة

 صداع 

 تقرح ف  األنف 

 ،األنف داخل جفاف أو تهيج حرقة، ألم 

 .بشعة رائحة أو وطعم ، األنف حاجز ف  صغيرة ثقوب وجود الرؤية، وضوح عدم: اخرىعراض جانبية أ

 بروبيوناتفلوتيكازون كيفية تخزين . 5

 

 (.درجة مئوية 02إلى  02)درجة فهرنهايت  77إلى  86ف  درجة حرارة الغرفة من  يُخزن 

 احفظ هذا الدواء بعيدًا عن متناول األطفال. 

 المذكورعلى العلبة ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية. 

 ال تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصح  أو النفايات المنزلية. 

وفقا لإلشارة  نفقطرة لأل (مل/ملغ 1)  ميكروجرام 444 فلوتيكازون بروبيوناتوطريقة إعطاء يجب وصف شكل  *
 .العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة

 

 

 

 



 

للغذاء والدواءلإلتصال بالهيئة العامة   
  11111                   الرقم الموحد

4112430222 - 4110048444                      هاتف رقم   
0880948888                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
  

البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء العنوان   
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (2040)  

1الوحدة رقم   
8200 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
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