Package Leaflet: Information for the User
Polyethylene Glycol 400 - 0.4%/Propylene Glycol 0.3% Preservative-free unit dose eye drop

What is in this leaflet

1. What Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol is and what it is used for
2. What you need to know before you take Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol
3. How to take Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol
4. Possible side effects
5. How to store Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol
1. What is Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol and what is used for
Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol is a lubricant that is used for the temporary relief of irritation and
burning due to dryness of the eye. It may also be used to treat dry eye caused by the use of contact
lenses. This product consists of single doses that are preservative free.
2. What you need to know before you take Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol
Do not use Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol



If you are allergic to Polyethylene Glycol, Propylene Glycol or any of the ingredients in this
medicine. Tell your doctor about the allergy and what signs you had.
If the product looks cloudy or changes in color.

Warnings and precautions






Talk to your doctor or pharmacist before starting this medicine if you are allergic to
Polyethylene Glycol, Propylene Glycol or any of the ingredients in this medicine.
This medication is intended for external use only.
Stop using the medication and ask a doctor if you experience eye irritation or redness that is
getting worse or that persists for more than 72 hours.
Stop using the medication and ask a doctor if you experience changes in your vision or eye pain.
If used for dry eyes caused by contact lenses, make sure to instill the drop before putting the
contact lenses and after removing them.
Other medicines and Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other
medications including eye drops. If you are using more than one eye drop solution, make sure to
administer each at least five minutes apart to avoid precipitation of the eye drop.

Pregnancy and breastfeeding
This medicine is generally safe to use during pregnancy and breastfeeding. Talk to your doctor if you
are pregnant, or plan on getting pregnant, or breastfeeding. Discuss with your doctor benefits and risks
that this medication may impose on you and your baby.
Driving and using machines
It is generally safe to drive or use machines after taking Polyethylene Glycol or Propylene Glycol.
However, make sure not to drive or use any machines if you are not feeling well or if your vision is not
clear.

3. How to take Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol

Recommended dose is 1 or 2 drops in the affected eye(s) as needed.




Wash your hands. Twist off the top of the single dose vial. Tilt your head slightly backward and
pull down your lower eyelid making a pocket. Keep the vial above your eye with the tip facing
down. Look upward and away from the vial then press on it to release a drop. Close your eyes
for 2-3 minutes with your head facing down, making sure not to blink. Gently apply pressure to
the corner of your eye for around 1 minute.
Space your eye drops by at least 5 minutes.

If you use more Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol than you should
This medicine is used as a lubricant eye drop that is used on an as needed basis and therefore is not
harmful in case of overdose if applied in the eye. However, this medicine may cause harm if swallowed.
Contact your doctor immediately or go to the hospital in case of overdose and if you experience any
serious symptoms like, difficulty breathing or passing out.
If you forget to take Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol
This medicine is used as a lubricant eye drop that is used on an as needed basis only.
If you stop taking Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol
This medicine is used as a lubricant eye drop that can be used on an as needed basis and therefore does
not cause any harm if stopped. However, make sure to talk to your doctor if you are still experiencing
dry eyes symptoms.

4. Possible side effects

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a
medication. Tell your doctor or get medical help if you have any of the following signs and symptoms:
 Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with
or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or
talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat.
 Severe eye pain, worsening of dry or red eyes and irritation and changes in vision.
Common side effects



Blurred vision
Minor eye irritation, burning or stinging

5. How to store Polyethylene Glycol/ Propylene Glycol







Store eye drop at room temperature.
Make sure to throw vial away after one use.
Discard any remaining contents 12 hours after opening.
Keep out of the reach of children and pets.
Do not use beyond the expiry date mentioned on the box.
Keep away from light.

النشرة الدوائية ،معلومات للمريض
قطرات عيون أحادية الجرعة خالية من المواد الحافظة بولي إيثيلين جاليكول  / ٪0.4 - 400بروبيلين جاليكول ٪0.3
ماذا في هذه النشرة؟
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ما هو بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول وما هو إستخدامه
ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول
كيف تأخذ بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول
اآلثار الجانبية المحتملة
كيفية تخزين بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول

.1

ما هو بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول وما هو إستخدامه

البولي إيثيلين جاليكول /البروبيلين جاليكول هو مادة ترطيب تستخدم للتخفيف المؤقت من التهيج والحرقان بسبب جفاف
العين .يمكن استخدامه أيضًا لعالج جفاف العين الناتج عن استخدام العدسات الالصقة .يتكون هذا المنتج من جرعات فردية
خالية من المواد الحافظة.
ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول

.2

ال تتناول بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول



إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة البولي إيثيلين جاليكول أو البروبيلين جليكول أو أي من مكونات هذا الدواء.
أخبر طبيبك عن الحساسية والعالمات التي لديك.
إذا كان المنتج يبدو غائما أو يتغير في اللون.
المحاذير واإلحتياطات







تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل البدء في هذا الدواء إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة البولي إيثيلين جاليكول
أو البروبيلين جليكول أو أي من مكونات هذا الدواء.
هذا الدواء مخصص لالستخدام الخارجي فقط.
توقف عن استخدام الدواء واسأل الطبيب إذا كنت تعاني من تهيج أو احمرار في العين يزداد سو ًءا أو استمر ألكثر
من  72ساعة.
توقف عن استخدام الدواء واسأل الطبيب إذا كنت تعاني من تغيرات في الرؤية أو ألم في العين.
في حالة استخدامها لجفاف العين الناجم عن العدسات الالصقة ،تأكد من تقطير القطرة قبل وضع العدسات الالصقة
وبعد إزالتها.
األدوية األخرى وبولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا ً أو قد تتناول أي من األدوية بما في ذلك قطرات العين .إذا كنت
تستخدم أكثر من محلول قطرة عين واحد ،فتأكد من أخذ كل منه بفارق خمس دقائق على األقل لتجنب هطول قطرة العين.

الحمل والرضاعة
هذا الدواء آمن بشكل عام لالستخدام أثناء الحمل والرضاعة .تحدثي إلى طبيبك إذا كنت حامالً أو تخططين للحمل أو
الرضاعة الطبيعية .ناقشي مع طبيبك الفوائد والمخاطر التي قد يفرضها هذا الدواء عليك وعلى طفلك.
القيادة وإستخدام اآلالت
من اآلمن عمو ًما القيادة أو استخدام اآلالت بعد إستخدام البولي إيثيلين جاليكول والبروبيلين جاليكول .ومع ذلك ،تأكد من عدم
القيادة أو استخدام أي آالت إذا كنت ال تشعر بتحسن أو إذا كانت رؤيتك غير واضحة.
 .3كيف تتناول بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول
الجرعة الموصى بها هي قطرة أو قطرتان في العين المصابة حسب الحاجة.
اغسل يديك .افتح الجزء العلوي من القنينة أحادية الجرعة .قم بإمالة رأسك قليالً للخلف واسحب جفنك السفلي ألسفل
لعمل جيب .ضع القطرة فوق عينك بحيث يكون طرفها متج ًها لألسفل .انظر لألعلى وبعي ًدا عن القطرة ثم اضغط
لتحرير قطرة .أغمض عينيك لمدة  2-3دقائق مع توجيه رأسك لألسفل مع التأكد من عدم الوميض .اضغط برفق على
زاوية عينك لمدة دقيقة تقريبًا.
اذا كنت تستخدم أكثر من محلول قطرة عين واحد ،فتأكد من أخذ كل منه بفارق خمس دقائق على األقل.





إذا أخذت بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول أكثر مما يجب
يستخدم هذا الدواء كقطرة مزلقة للعين يتم استخدامها حسب الحاجة وبالتالي فهي غير ضارة في حالة الجرعة الزائدة إذا تم
ضررا إذا تم ابتالعه .اتصل بطبيبك على الفور أو اذهب إلى المستشفى في حالة
تطبيقها في العين .ولكن قد يسبب هذا الدواء
ً
تناول جرعة زائدة وإذا كنت تعاني من أي أعراض خطيرة مثل صعوبة التنفس أو اإلغماء.
إذا نسيت قطر بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول
يستخدم هذا الدواء كقطرة مزلقة للعين تستخدم عند الحاجة فقط.
إذا توقفت عن قطر بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول
يستخدم هذا الدواء كقطرة مزلقة للعين يمكن استخدامها حسب الحاجة وبالتالي ال يسبب أي ضرر إذا تم إيقافه .تأكد من
التحدث مع طبيبك إذا كنت ال تزال تعاني من أعراض جفاف العين.
 .4اآلثار الجانبية المحتملة
بالرغم من الحاالت القليلة ،بعض المرضى قد يعانون من أعراض جانبية عند تناول هذا الدواء .أخبر طبيبك أو الصيدلي على
الفور إذا اختبرت أي من العالمات أو األعراض التالية:


أعراض تحسسية مثل طفر جلدي أو حكة أو صفير بالتنفس أو ضيقة نفس أو صعوبة في التنفس أو البلع أو التكلم،
بحة في الصوت غير معتادة ،تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق.



ألم شديد في العين ،وتفاقم جفاف أو احمرار العينين ،وتهيج وتغيرات في الرؤية.

اآلثار الجانبية الشائعة



تشوش الرؤية
تهيج طفيف في العين أو حرقان أو وخز

.5







كيفية تخزين بولي إيثيلين جاليكول /بروبيلين جاليكول

احفظ قطرة العين في درجة حرارة الغرفة.
تأكد من التخلص من القارورة بعد استخدام واحد.
تخلص من أي محتويات متبقية بعد  12ساعة من فتح القارورة.
احفظ الدواء بعيدًا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة.
ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور فيه.
احفظ هذا الدواء بعيدا عن الضوء.

