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Hyaluronic acid wipes 

  

What is in this leaflet 

 

1. What Hyaluronic acid wipes are and what they are used for 
2. What you need to know before you use Hyaluronic acid wipes   
3. How to use Hyaluronic acid wipes   
4. Possible side effects 
5. How to store Hyaluronic acid wipes   

1. What Hyaluronic acid wipes are and what they are used for 

Hyaluronic acid wipes are used for the daily hygiene of the eyelids: 

 In people with sensitive skin. 

 In people with eye infection or inflammation such as blepharitis which can cause dry eyes. 

 To remove dust or discharge from the eye. 

 To clean the eyelids before an eye procedure. 

They clean the eyelids clean whilst also respecting this skin around the eyes and its natural bacteria. 

Hyluronic acid is a substance naturally found in the human body that provides hydration. It is present in 
eye fluids. It provides hydration and reduces irritation in the process. 

2. What you need to know before you use Hyaluronic acid wipes 

Do not use Hyaluronic acid wipes 

 If you’re allergic to the active substance 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 any eye conditions.  

Remove contact lenses before using Hyaluronic acid wipes. 

Do not re-use a wipe. 

 



 

Other medicines and Hyaluronic acid wipes 

 

Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

 

Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant or breast-feeding, ask your doctor before using this product. 

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 Hyaluronic acid wipes   

 

 Hyaluronic acid wipes are suitable for children over 3 months old. 

 Use as indicated by your doctor. 

 Wash your hands before and after use. 

 Before  eye  surgery,  use twice  a  day  for  5 days  or  as  your  doctor tells you. 

 In other cases, use twice a day in the morning and evening for 3 weeks and then once a day for 3 
months. 

 Keeping the eye closed, gently massage the eyelids with small circular movements, gently 
removing any crusts, secretions or make-up. 

 To clean the eyelid margin: in front of a mirror, lightly pull the lashes. Wrap the wipe round your 
index finger and carefully rub the eyelid margin. Repeat on the other eye, using a new wipe. 

 

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. 

Side effects include 

 Burning or itching sensation for some minutes after use 

 Redness or swelling of the eyelids 

 Allergic reactions 



5. How to store Hyaluronic acid wipes   

 

 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. 

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

   مناديل حمض الهيالورونيك للجفن

 

 ماذا في هذه النشرة 

 

 اوما هو استخدامه مناديل حمض الهيالورونيك للجفن يما ه .1
 مناديل حمض الهيالورونيك للجفن استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 مناديل حمض الهيالورونيك للجفن تستخدم كيف .3
 الجانبية المحتملةاآلثار  .4
 مناديل حمض الهيالورونيك للجفنكيفية تخزين  .5

 اوما هو استخدامه مناديل حمض الهيالورونيك للجفن يه ما. 1

 :للجفون اليومية للنظافة للجفن الهيالورونيك حمض مناديل ستخدمت  

 الحساسة البشرة ذوي األشخاص لدى. 

 العين جفاف يسبب أن يمكن الذي الجفن التهاب مثل بالعين التهاب أو بعدوى المصابين األشخاص عند. 

 العين من اإلفرازات أو الغبار إلزالة. 

 العينفي  عملية إجراء قبل الجفون لتنظيف. 

 .الطبيعية البكتيريابرفق دون ان تؤثر على  الجفون تنظف المناديل

 ين.لقرنية و ملتحمة الع الرطوبة توفر و الماء تحبس عينيك في طبيعي بشكل موجودة مادة الهيالورونيك حمض

 مناديل حمض الهيالورونيك للجفن تناولما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

  مناديل حمض الهيالورونيك للجفن تأخذال 

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

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 :حاالتك الصحية ، بما في ذلكأخبر طبيبك عن جميع 

  العين في مشاكل أي لديك كان إذا. 

 .الهيالورونيك حمض مناديل استخدام قبل الالصقة العدسات انزع

 .منديل استخدام تعيد ال

 

  مناديل حمض الهيالورونيك للجفن أدوية أخرى و



 

 .تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

 

 الحمل والرضاعة

 

 .مرضعة أو حامالا  كنت إذا الدواء هذا استخدام قبل طبيبك ياسأل

 القيادة واستخدام اآلالت

 غير ذات صلة.

 

 مناديل حمض الهيالورونيك للجفن تستخدم كيف. 3

 

 أشهر 3 سن فوق لألطفال مناسبة الهيالورونيك حمض مناديل. 

 الطبيب إرشادات حسب استخدم. 

 االستعمال وبعد قبل اليدين اغسل. 

  طبيبك يخبرك كما أو أيام 5 لمدة اليوم في مرتين استخدم ن،العي عملية في قبل. 

 ا  مرتين تستخدم خرى،األ حاالتال في ا  مرة ثم أسابيع 3 لمدة والمساء الصباح في يوميا  .أشهر 3 لمدة يوميا

 بلطف كياجم أو إفرازات أو قشور أي بإزالة وقم صغيرة، دائرية بحركات برفق الجفون بتدليك قم اغلق عينك ثم. 

 كرر. عنايةب الجفن هامش وافرك إصبعك حول المناديل لف. المرآة أمام برفق الرموش اسحب: الجفن حافة لتنظيف 
 .جديد منديل باستخدام األخرى العين على

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 

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

 التردد الذي تحدث به هذه اآلثار الجانبية غير معروف.اللسان أو الحلق. 

  جانبيةالعراض تشمل األ

 االستعمال بعد دقائق لعدة الحكة أو بالحرقان الشعور 

 الجفون تورم أو احمرار 

 حسسيةت ردود فعل 

 

 

 



 

 مناديل حمض الهيالورونيك للجفنكيفية تخزين . 5

 

 درجة مئوية(. 25إلى  20درجة فهرنهايت ) 77إلى  68في درجة حرارة الغرفة من  ي خزن 

  متناول األطفال.احفظ هذا الدواء بعيداا عن 

 .ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكورعلى العلبة 

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

 

 

 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 –الشمالي الطريق الدائري   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
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