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4. Possible side effects 
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1.What is Sodium hyaluronate and what it is used for 

Sodium hyaluronate eye drops act as artificial tears. They make dry eyes feel more comfortable. They 

are used to relieve eye dryness and soreness. They moisten, soothe and lubricate the surface of your 

eye, making it feel more comfortable. 

 

            General information 

 

Eye allergies can happen alone or with nasal allergies and an allergic skin condition called eczema. The 

only way to know for sure if it's an allergy is to see your doctor. They include redness in the white of 

your eye or inner eyelid. Other warning signs: itching, tearing, blurred vision, a burning sensation, 

swollen eyelids, and sensitivity to light.  

 

 

2.What you need to know before you use Sodium hyaluronate 

Do not use if you have hypersensitivity to any ingredients. 

 

                      Warnings and precautions 

 

To make sure this is the right treatment for you, before you start using the eye drops it is important that 

your doctor or pharmacist knows: 



• If you wear soft contact lenses. 

• If you have ever had an allergic reaction to a preservative in eye drops. 

 

 

 

                    Other medicines and Sodium hyaluronate 

 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including 

medicines obtained without any prescription. 

 

 

                 Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask 

your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. 

 

Driving and using machines 

You may have blurred eyesight straight after using this medicine. If this happens, do not drive or use any 

tools or machines until you can see clearly. 

 

 

                       3.How to use Sodium hyaluronate 

 

 

• Wash your hands well before you use the drops. 

• Remove the cap from the bottle (or the tip of the unit if you are using a single-use unit). 

• Tilt your head back a little and pull the lower lid of your eye downwards to form a pocket. 

• Hold the bottle (or single-use unit) upside down near to your eye. Try not to touch your eye as 

you do this. 

• Apply enough pressure to release one drop into your eye. Only use a second drop if the first 

drop missed going into your eye. 



• Close your eye for a minute or two, and press gently on the side of your nose where the corner 

of your eye meets your nose. This helps to stop the drop from draining away and keeps it in your 

eye. 

• Repeat the process in your other eye if you have been told to use the drops in both eyes. 

• Replace the cap (or if you are using a single-use dose unit, throw the used unit away). 

 

If you use more Sodium hyaluronate than you should Sodium hyaluronate 

Talk to your doctor or pharmacist. 

If you forget to use  

If you forget to use the drops at your 'usual' time, do not worry, just put them in when you remember. 

Do not 'double up' the number of drops you use to make up for forgetting to use them 

 

                         4.Possible side effects 

 

The eye drops can occasionally cause mild eye irritation, but this usually soon passes and not everyone 

will experience it. If you experience any other eye problems, especially if you think they may be due to 

the drops, speak with your doctor or pharmacist for advice. 

 

 

                        5.How to store Sodium hyaluronate 

 

Keep all medicines out of the reach and sight of children. 

Store in a cool, dry place, away from direct heat and light. 

Always check the expiry date on the label, and for how long you can use the drops once the container 

has been opened.  

Many eye drops only keep for four weeks once the container has been opened, in order to reduce the 

risk of eye infections 

 

 

 

 

 



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 

 قطرة عين هيالورونات الصوديوم 
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 وما هو استخدامه  الصوديوم هيالورونات. ما هو 1

 لتخفيف استخدامها يتم. الراحة من بمزيد تشعر الجافة  العيون تجعل. اصطناعي كدمع الصوديوم هيالورونات قطرات تعمل

 . الراحة من بمزيد تشعر يجعلها مما  ، عينك سطح وتزلق وتهدئ ترطب إنها. واأللم العين جفاف

 

 معلومات عامة  

 مما للتأكد الوحيدة الطريقة. األكزيما  تسمى حساسية جلدية وحالة األنف حساسية مع أو بمفردها العين حساسية تحدث أن يمكن

  ،  حكة: األخرى التحذير عالمات.  الداخلي  الجفن أو العين بياض في احمرار وتشمل. طبيبك زيارة هي الحساسية كانت إذا

 . للضوء والحساسية ، الجفون تورم ،  بالحرقان إحساس ، الرؤية تشوش ، تمزق

 

 

  الصوديوم هيالورونات. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام 2

 .مكوناته من أي تجاه حساسية لديك كان إذا تستخدمه ال

 

 المحاذير واإلحتياطات 

 : الصيدلي أو طبيبك يعرف أن المهم  من ، العين قطرات  استخدام  في البدء قبل ، لك المناسب العالج هو هذا أن من للتأكد

 . اللينة الالصقة العدسات ترتدي كنت إذا •

 . العين قطرات في  حافظة مادة تجاه تحسسي فعل رد الماضي  في لديك كان  إذا •

 

 

 

 

 



 

 

   الصوديوم هيالورونات أدوية أخرى و              

  بدون   عليها  الحصول   تم  التي  األدوية  ذلك  في  بما  ،   أخرى   أدوية  أي   مؤخًرا  تناولت  أو  تتناول  كنت  إذا  الصيدلي  أو  طبيبك  أخبر

 .طبية وصفة

 الحمل والرضاعة 

 المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسألي ، طفل إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين ، مرضعة أو حامالً  كنت إذا

 . الدواء هذا تناول قبل

 

 القيادة واستخدام اآلالت

  حتى آالت أو أدوات  أي تستخدم وال تقود فال ، هذا  حدث إذا. الدواء  هذا استخدام بعد مباشرة  البصر في تشوش لديك يكون قد

 .بوضوح الرؤية من تتمكن

 

 

          

 الصوديوم  هيالورونات. كيفية استخدام 3              

 

 .القطرات  استخدام قبل  جيداً  يديك اغسل• 

 (.واحدة مرة تستخدم وحدة تستخدم كنت إذا  الوحدة طرف أو) الزجاجة  من الغطاء بإزالة قم •

 . جيب لتشكيل ألسفل  للعين السفلي  الجفن واسحب قليالً  للخلف رأسك بإمالة قم •

 تفعل وأنت عينك تلمس أال حاول. عينك من بالقرب عقب على  رأًسا ( الفردي االستخدام ذات  الوحدة أو) الزجاجة  امسك •

 . هذا

  .عينك في األولى القطرة فاتك إذا فقط ثانية قطرة  استخدم. عينك في واحدة قطرة إلخراج كافيًا ضغًطا استخدم •

 منع على  يساعد  هذا. بأنفك  عينك زاوية تلتقي حيث أنفك جانب على برفق واضغط ، دقيقتين أو دقيقة لمدة عينك  أغلق• 

 . عينيك في وإبقائها التصريف من القطرة

 .العينين كلتا في  القطرات  استخدام منك ُطلب إذا األخرى عينك  في العملية كرر •

 (.المستخدمة  الوحدة من تخلص ،  واحدة جرعة وحدة تستخدم كنت إذا أو) الغطاء استبدل •

  

 أكثر مما يجب   الصوديوم هيالورونات إذا كنت تستخدم

 .الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

 

   الصوديوم هيالورونات إذا نسيت استخدام

 التي القطرات  عدد تضاعف ال. تتذكرها عندما ضعها فقط ، تقلق فال ،" المعتاد"  وقتك في القطرات استخدام نسيت إذا

 .استخدامها نسيان لتعويض تستخدمها

 

 

 

 

 



 

 . اآلثار الجانبية المحتملة 4             

 

 

 تواجه كنت إذا. الجميع منه يعاني ولن قريبًا يمر ما عادة هذا  ولكن ، للعين خفيفًا تهيًجا أحيانًا العين قطرات تسبب أن يمكن

  للحصول  الصيدلي أو طبيبك مع فتحدث ، القطرات بسبب  تكون قد أنها تعتقد كنت إذا خاصة ،  العين في أخرى مشاكل أي

 .المشورة على

 

   الصوديوم هيالورونات . كيفية تخزين 5 

 . وبصرهم األطفال متناول عن بعيًدا األدوية جميع احفظ

 .المباشرين  والضوء الحرارة  عن بعيًدا وجاف بارد مكان في يُحفظ

 .  الحاوية فتح  بمجرد القطرات استخدام ومدة ،  الملصق على  الموجود الصالحية انتهاء تاريخ من دائًما تحقق

 العين بالتهابات اإلصابة  خطر لتقليل ، الحاوية فتح بمجرد فقط أسابيع أربعة لمدة العين قطرات من بالعديد االحتفاظ يتم

 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء 
19999                   الرقم الموحد  

0112038222 - 0118806000                      رقمهاتف    
8002490000                  الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa :  البريد األلكتروني 
  

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

1الوحدة رقم   
6288 –  13312الرياض   

 المملكة العربية السعودية 
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