شعبة المعلومات الدوائية  /الصيدلة السريرية
تعرف على دوائك
ما هي قطرة بريدنيزولون أسيتيت العينية(  (Prednisolone acetate eye drop؟
 هي قطرة من فئة الكورتيزون مضادة لاللتهابات الموضعية.
 تقلل التهيج و الحرقة و االحمرار و االنتفاخ و األلم المصاحب اللتهاب العين الناتج عن
الكيماويات  ,الحرارة  ,اإلشعاع ,الحساسية أو األجسام الغريبة في العين.
دواعي االستعمال:
 تستخدم القطرة لعالج التهابات العين مثل قرحة القرنية و التهابها و التهاب الملتحمة و
القزحية.
األشكال الدوائية:
قطرة عينية (معلق عيني) بالتراكيز التالية:
 5 ( %0.12 مل 10 ,مل ).
 5 ( %1 مل 10 ,مل ).
 1.2 مغ/مل (  5مل 10 ,مل ).
الجرعات:
 الجرعة المعتادة هي نقطة واحدة أو نقطتين قي العين المصابة مرتين إلى أربع مرات
يوميا.
 خالل أول  48-24ساعة  ,يمكن زيادة عدد مرات اعطاء الدواء اذا احتاج المريض .
ماذا تفعل في حال نسيان الجرعة ؟
إذا نسيت أن تتلقى إحدى الجرعات عليك بتقطيرها مجرد أن تتذكرها ثم استعمل أي جرعات
متبقية لهذا اليوم على مسافات زمنية متساوية .و لكن إذا كان موعد الجرعة التالية قد اقترب
عليك بإلغاء الجرعة المنسية و أن تستمر بعد ذلك طبقا ً لنظامك المعتاد.
طريقة تخزين الدواء:
 يحفظ الدواء في مكان آمن بعيداً عن متناول األطفال.


يخزن في درجة حرارة  25-15درجة مئوية بعيدا عن الرطوبة والحرارة ويمنع
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التجميد.
 حافظ على بقاء العبوة مغلقة بإحكام.
 تخلص من العبوة بعد مرور  28يوم من فتحها حتى إذا كان بها محلول متبقي.

 طريقة أخذ الدواء:
 .1اغسل يديك جيداً بالماء و الصابون قبل االستعمال.
 .2رج القطرة جيداً قبل االستعمال.
 .3أمل رأسك إلى الخلف و انظر إلى السقف.
 .4اسحب الجفن السفلي برفق إلى األسفل بحيث يتكون جيب صغير ( كما هو موضح في
الصورة).
 .5اضغط على القطارة المقلوبة بحيث تنزلق نقطة إلى عينك ,و ال تدع القطارة تالمس
عينك أو أي شيء آخر.
 .6اترك الجفن السفلي و أغمض عينك لمدة  30ثانية و اضغط برفق على مدمع العين
باإلصبعين السبابة و اإلبهام لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

 .7إذا كانت الجرعة المحددة لك قطرتين باعد بين القطرة و األخرى مدة دقيقة إلى دقيقتين
تقريباً .و إذا كنت تستخدم نوع آخر من القطرات العينية باعد بينها و بين قطرة
البريدنيزولون ما يقارب  5دقائق.
 .8التزم بدقة التعليمات المدونة في الوصفة الطبية .ال تستعمل هذا الدواء بشكل أكثر أو أقل
تكراراً أو لفترة أطول من تلك المحددة لك.
مالحظة :ال يجب استخدام هذا المستحضر أثناء ارتداء العدسات اللينة لذلك يجب إزالتها قبل
استخدام الدواء و أال تعاد إلى العين إال بعد مرور  15دقيقة من وضع الدواء.
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 االثار الجانبية للدواء :
 حرقان بالعين.
 تهيج و حكة و احمرار.
 عدم وضوح في الرؤية.
 ارتفاع الضغط داخل العين.
 قد يؤدي االستعمال المطول لهذا الدواء لنمو جراثيم أخرى .

 االستعمال في حالة الحمل و اإلراا
 ال توجد دراسات كافية حول استخدام هذا الدواء للمرأة الحامل أو المرضعة حيث أن
نسبة الدواء التي قد تصل إلى الجنين عن طريق الدم أو للطفل عن طريق الحليب غير
معروفة لذا ال يفضل استخدامه.

 التداخالت الغذائية و الدوائية مع الدواء
قد يتداخل هذا الدواء مع قطرات مضادات االلتهابات الغير ستيرويدية ( مثل ديكلوفيناك,
كيتروالك) حيث انها تزيد االثار الجانبية للكورتيزون وتؤثر على عملية شفاء العين ,لذلك تجنب
استخدامهما معا .

 ال تستخدم هذا الدواء إذا كنت تعاني من:
 حساسية لهذا النوع من الكورتيزون أو أي نوع كورتيزون آخر.
 عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية شديدة في العين.
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 تحذيرات:

 هذا الدواء الستعمالك أنت وحدك وال تعطه ألي شخص آخر إذ أنه قد يسبب له األلم حتى
إذا كانت أعراضه مشابهة ألعراضك.
 اذا مر يومين على استعمال الدواء ولم تشعر بتحسن عليك مراجعة الطبيب مباشرة.
 ال توقف العالج بشكل مفاجئ خصوصا اذا كنت تستخدمه لفترة طويلة ,وإنما يجب ايقافه
بشكل تدريجي.
 فترة العالج تختلف باختالف نوع اإلصابة فيمكن أن تمتد من أيام إلى أسابيع حسب
استجابة المريض.
 راقب وضع العين باستمرار و راجع الطبيب في حال الشعور بعدم التحسن أو تفاقم
األعراض أو التغير في مستوى الرؤية.
 إذا ظهرت أية آثار أخرى غير معتادة أو غير متوقعة ,أو في حال سببت هذه القطرة
لسعا ً أو حرقا ً شديدا أو استمرت لفترة طويلة استشر طبيبك حاالً.
 ال تستعمل الدواء إذا كانت فوهة القطرة أو غطائها مكسور.

 ال تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية ,و هو مطبوع على ملصق العبوة.

إعداد الدكتورة الصيدالنية  :روان الفران.
و الدكتورة الصيدالنية  :دانية النوتي.

بإشراف الدكتورة الصيدالنية  :إشراق العبويني.

