
 النشرة الدوائية: معلومات للمريض
 

 جرعةال أحادية أمبولةملليتر، محلول في /ملغم 0.5 بتركيز  عين قطرة –تيبارات 

 

 زيالستين هيدروكلوريدأ

 

 الرجاء قراءة هذه النشرة بشكل كامل قبل البدء باستخدام هذا الدواء.

 

 يرجى االحتفاظ بهذه النشرة فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى. –

 كانت لديك أية أسئلة أخرى، قم بسؤال طبيبك أو الصيدلي. إذا –

تم وصف هذا الدواء لك فقط، لذا ال تقم بإعطائه لألخرين ألنه قد يتسبب بالضرر لهم حتى وإن كانت أعراضهم  –

 مشابهة ألعراضك. 

ر صبحت خطرة، أو الحظت ظهور أي أعراض جانبية أخرى غيتطورت أي من األعراض الجانبية وأ في حال –

 مذكورة في هذه النشرة، يرجى إبالغ طبيبك أو الصيدلي. ال

 

 محتويات النشرة:
 

 يُستخدم ا. ما هو دواء تيبارات ولم1

 . تعليمات ما قبل استخدام دواء تيبارات2

 . كيفية استخدام دواء تيبارات3

 . األعراض الجانبية المحتملة لدواء تيبارات4

 . كيفية تخزين دواء تيبارات5

 معلومات إضافية. 6

 

 

 ما هو دواء تيبارات ولم يُستخدم .1

 

دوية المعروفة باسم "مضادات والتي تنتمي إلى مجموعة األ زيالستين هيدروكلوريدأيحتوي دواء تيبارات على مادة 

 ستامين". ياله

 

د ـردة فعل لحساسية ما. وقستامين التي ينتجها الجسم كجزء من يتثبيط آثار مواد مثل مادة الهيستامين على تعمل مضادات اله

 ين. ـقدرة على التقليل من درجة التهاب العال زيالستينأأظهرت مادة 

 

ى القش يمكن استخدام تيبارات لعالج اضطرابات العين ومنع حصولها. تتعرض العين لهذه االضطرابات نتيجة تعرضك لحم  

 سنوات فأكثر.  4فال بعمر من الكبار واألط صيب كالا ( وتالتهاب الملتحمة التحسسي الموسمي)

 

التهاب يمكن استخدام تيبارات لعالج اضطرابات العين الناتجة عن الحساسية لمواد مثل عث الغبار المنزلي أو شعر الحيوانات )

 سنة فأكثر.  12من الكبار واألطفال بعمر  ( لدى كالا رالمعم  التحسسي الملتحمة 

 

 ين. ـالعدواء تيبارات ليس مناسباً لعالج التهابات 
 

 

 تعليمات ما قبل استخدام تيبارات .2
 

 ال تستخدم دواء تيبارات إذا: . أ

 

 (. 6أو أي من مكونات هذا الدواء )مذكورة في القسم  زيالستين هيدروكلوريدأكنت تعاني من حساسية تجاه مادة  -

 

 إذا كانت هذه الحالة تنطبق عليك فيرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي. 

 

 

 

 



 

 

 عند استخدام تيبارات  االنتباه جيداً  . ب

 

 تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام تيبارات إذا: 

 

ت عين واحدة فقط هي المتأثرة، أو إن كان اضطراب عينك سببه حساسية أم ال. وعلى وجه التحديد، إن كان لم تكن متأكداا  -

أصبحت قدرتك على اإلبصار ضعيفة، أو كانت عينك تؤلمك ولم تظهر عليك أي أعراض في األنف، فربما يكون 

 هذا إشارة إلى أنك تعاني من التهاب في العين وليس حساسية. 

ساعة من دون أي تحسن ملحوظ بالرغم من استخدامك لدواء  48ازدادت األعراض سوءاا أو استمرت لفترة أطول من  -

 رات.تيبا

 

ا إلى أن تختفي أعراض وعالمات التهاب الملتحمة  لعدسات الالصقة بالتوقف عن ارتدائهانصح األشخاص الذين يرتدون ايُ  مؤقتا

 التحسسي.

 

 ذائية.ـشبية أو غـالت عاستخدام أدوية أخرى، أو مكم   . ت
 عرف عن دواء تيبارات بأنه ال يتأثر باألدوية األخرى. يُ 

خرى مؤخراَ والتي حصلت عليها من دون عاطى أو كنت قد تعاطيت أي أدوية أالصيدلي إن كنت تترجى إبالغ طبيبك أو يُ 

 وصفة طبيب.

 

 استخدام تيبارات مع الطعام والشراب . ث
 في العين فقط.عرف عن دواء تيبارات عدم تأثره بالطعام والشراب ألن هذا المنتج يستخدم يُ 

 

 يةـالحمل والرضاعة الطبيع . ج
أو تخططين للحمل، فيرجى طلب النصيحة من طبيبك أو الصيدلي قبل  أو ُمرضعة، أو تعتقدين بأنك حاملإن كنِت حامالا 

 استخدام أي دواء. 

 

 التاآلقيادة السيارة واستخدام  . ح
انتظر بعض الوقت إلى أن فقد تصبح رؤيتك ضبابية أو غير واضحة لفترة قصيرة بعد استخدام دواء تيبارات. إن حدث هذا، 

 الت. بل قيادة السيارة أو استخدام أي آك لوضعه الطبيعي قيعود بصر

 

 ض مكونات تيباراتـمعلومات هامة حول بع . خ
 ال ينطبق

 

 

 كيفية استخدام دواء تيبارات  .3

 

ا كما أخبرك طبيبك أو مزو  ـاحرص ع . في جميع األحوال وااللتزام بتعليماته د الرعاية الصحيةلى استخدام دواء تيبارات تماما

 من كيفية استخدام هذا الدواء.  سؤال طبيبك أو الصيدلي في حال لم تكن متأكداا ليك ع

 

 طريقة تناول الدواء

 ال تقم بحقن هذا الدواء، وال تقم بابتالعه. 

 لالستخدام في العين.  الدواء ُمعد  هذا 

 

 ى القش )التهاب الملتحمة التحسسي الموسمي(اضطرابات العين الناتجة عن حم  

 

 سنوات فأكثر. 4الدواء لعالج الكبار واألطفال بعمر ستخدم يُ  –

– . ا ومساءا  الجرعة الموصى بها هي قطرة واحدة في كل عين صباحا

 

الطلع عند الذهاب إلى الخارج فيمكنك استخدام الجرعة الموصى بها من دواء تيبارات إذا كنت تتوقع أنك ستتعرض لغبار 

 كإجراء وقائي قبل خروجك من المنزل. 

 

 

 



 
 

 ر((اضطرابات العين الناتجة عن الحساسية )التهاب الملتحمة التحسسي غير الموسمي )المعم  

 

 سنة فأكثر.  12ستخدم الدواء لعالج الكبار واألطفال بعمر يُ  –

– . ا ومساءا  الجرعة الموصى بها هي قطرة واحدة في كل عين صباحا

 

 إذا كانت أعراض االضطراب شديدة، قد يقوم طبيبك بزيادة جرعتك لتصبح قطرة واحدة في كل عين أربع مرات في اليوم. 

 

ا، إلى أن تختفي األع راض. إذا كنت تستخدم ـيجب عليك استخدام تيبارات بشكل منتظم، إن كان هذا ممكنا

 مرة أخرى. تيبارات بشكل متقطع فهناك احتمال أن تعود األعراض للظهور 

 تذكر:

 

 أسابيع. 6ال تستخدم دواء تيبارات ألكثر من  –

 يجب استخدام تيبارات على العينين فقط.  –

 

 تعليمات االستخدام الصحيح
إجلس أمام مرآة لكي تتمكن من رؤية ما تقوم به جيداا. قم بهذا رات في عينيك بالشكل الصحيح أسهل، لجعل عملية وضع القط

ألول مرة. قم بوضع القطرات لطفلك أو األخرين إن كنت تعتقد بأنهم غير قادرين على فعل ذلك بأنفسهم عند استخدامك للدواء 

 بالشكل الصحيح.

 

 .يديك قبل البدء باستخدام القطرة إغسل

 

 ك بلطف باستخدام منديل إلزالة أية رطوبة.إمسح المنطقة المحيطة بعيني

 (1األمبولة الواحدة على جرعة واحدة( )أنظر الصورة إفصل أمبولة واحدة من الحزمة )تحتوي 

 (2طاء األمبولة )أنظر الصورة ـغ إدارةقم ب

 

 .قم بحمل األمبولة بين إبهامك وأصابعك بحيث يكون رأسها نحو األسفل

 قم بإمالة رأسك نحو الخلف.

 ن والعين نفسها.قم بشد  جفن عينك السفلي نحو األسفل باستخدام إصبعك إلى أن يتكون جيب بين الجف

 ( 3عـلى القطرة أن تنزل في هذا المكان. ) أنظر الصورة 

 

 دك.ـقم بتقريب رأس األمبولة من عينك. قم بذلك أمام المرآة إن كان هذا سيساع

 

 ال تسمح لقط ارة العين بلمس عينك أو جفنك أو المنطقة المحيطة بالعين أو أي مناطق أخرى 

 ألنها قد تلوث القطرات.

 بالضغط على قاعدة األمبولة برفق إلخراج قطرة واحدة في كل مرة.قم 

 على قاعدة األمبولة.اضغط برفق ال تضغط بقوة على األمبولة، فقط 

 

 إن كنت تستخدم الدواء لعالج كلتا عينيك، قم بتكرار الخطوات ذاتها في العين األخرى.
 

 

 

 

 

 

  الموصى بهاالجرعة إذا استخدمت دواء تيبارات بكمية أكبر من  . أ

 

ا حيال هذا، قم  إذا وضعت كمية كبيرة من دواء تيبارات في عينيك فعلى األرجح لن تواجه أي مشاكل. لكن إن كنت قلقا

بالتواصل مع طبيبك. إذا قمت بابتالع دواء تيبارات عن طريق الخطأ، قم باالتصال بطبيبك أو قسم الطوارئ في أقرب 

 مستشفى بأسرع وقت ممكن. 

 

 نسيت استخدام دواء تيباراتإذا  . ب

 

إذا نسيت استخدام قطرة العين فقم باستخدامها فور أن تتذكر ذلك وُخذ القطرة التالية في وقتها المعتاد. ال تستخدم جرعة 

 فة كوسيلة للتعويض عن الجرعة التي نسيتها.ـمضاع



 ت. إذا توقفت عن استخدام دواء تيبارات

 

 ال ينطبق 

 

 أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، قم باالستفسار من طبيبك أو الصيدلي.إذا كانت لديك أية 

 

 

 األعراض الجانبية المحتملة .4

 

جميع األدوية، يمكن لدواء تيبارات أن يتسبب بظهور أعراض جانبية، لكن هذه األعراض ال تظهر عند جميع من  كباقي

 ارات:يتعاطون هذا الدواء. من بين األعراض الجانبية لدواء تيب

شعور بالحرق، الحكة، مريض يتم عالجه بهذا الدواء(: تهيج طفيف ) 100من أصل  10إلى  1راض شائعة )بين ـأع –

 راض لفترة طويلة. ـتدمع( في العين بعد وضع قطرات تيبارات. ال تدوم هذه األع

مريض يتم عالجه بهذا الدواء(: طعم مر في الفم. يختفي هذا  1,000من أصل  10إلى  1راض غير شائعة )بين ـأع –

ا  ا  الطعم بسرعة خاصة إن تناولت مشروبا  . غازيا

مريض يتم عالجه بهذا الدواء(: رد فعل تحسسي )مثل الطفح  10,000من أصل  1أعراض نادرة جداا )أقل من  –

 الجلدي والحكة(.

 

إذا اشتدت أي من هذه األعراض الجانبية أو الحظت ظهور أي أعراض جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، فيرجى إبالغ 

 طبيبك أو الصيدلي. 

 

 

 كيفية تخزين دواء تيبارات  .5

 

 األطفال.  رؤيةأبقي هذا الدواء بعيداا عن متناول و

 

 .درجة مئوية 30درجة حرارة أقل من يجب تخزين الدواء ب

ساعة بعد فتح  12األصلية من أجل حمايته من الرطوبة. يجب استخدام مكونات األمبولة خالل  بوتهيجب تخزين الدواء في ع

 أمبولة الجرعة الواحدة. يجب التخلص من أي مكونات لم يتم استخدامها. 

 

الخارجية. يشير تاريخ انتهاء الصالحية ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء صالحيته المذكور على ملصق األمبولة والعلبة 

 إلى آخر يوم من ذلك الشهر. 

 

ا  مغلف ال تستخدم دواء تيبارات إذا بقي فتح الدواء: عند  أشهر. 3ألكثر من  الدواء مفتوحا

 

من  ال يجب التخلص من األدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. قم بسؤال الصيدلي حول كيفية التخلص

 دك هذه التدابير على حماية البيئة. ـاألدوية التي ال تحتاجها إذ ستساع
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 مكونات دواء تيبارات  . أ

 

 %0.05بنسبة  أزيالستين هيدروكلوريدالة التي يحتويها هذا الدواء هي المادة الفع  

 (.ملليتر /ملغم0.5)

 

هيدروكسيد ، إيديتات ثنائي الصوديوم%، 70، محلول السوربيتول 2910 لوزلهيبروميالمكونات األخرى في هذا الدواء هي: 

 ر. ، وماء مقط  4088 ينيلكحول متعدد الف، 1أن  الصوديوم

 

  



 ما هو شكل دواء تيبارات وما هي محتويات العلبة . ب

 

أمبولة ذات جرعة  30، أو 20، 10تحتوي على  م عديم اللون معبأ داخل عبوةف معق  تيبارات هو عبارة عن محلول شفا

 واحدة. 

 

لمنيوم لتوفير أملفوف برقاقة  مغلفملليتر. واألمبوالت نفسها مخزنة داخل  0.25تحتوي كل أمبولة على كمية قطرات تعادل 

 الحماية للدواء.

 

هذا  بواتـعقد ال يتم تسويق جميع أحجام 

 الدواء.

 

  

 

 صاحب ترخيص التسويق والُمصن ع . ت

 

 البوراتوريوس سالفات، أس. إيه.

  60 – 30غال، 

 إسبلوجويز دو ليوبريجات   08950

 اسبانيا -برشلونة 

 

 

 آخر مرة حصلت فيها هذا النشرة على الموافقة كانت بتاريخ . ث

 2017فبراير 

 

 بالغ عن أية أعراض جانبيةلإل . ج

 

 : وديةـالمملكة العربية السع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتحدة: اإلمارات العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى: 

 

 

 

 

 

 

 والسالمة الدوائيةالمركز الوطني للتيقظ الدوائي  -

o   :7662-205-11-966+فاكس  

o  :2340-2334-2354-2353-2356-2317 أرقام داخلية:  2038222-11-966+هاتف 

o   8002490000 الرقم المجاني  

o  :البريد اإللكتروني npc.drug@sfda.gov.sa  

o  :الموقع االلكتروني www.sfda.gov.sa/npc  

 قطاع الدواء

 قسم اليقظة الدوائية

 وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 1853ص.ب: 

 80011111هاتف: 

 pv@moh.gov.aeالبريد االلكتروني: 

 

 الرجاء التواصل مع الهيئة المختصة ذات العالقة. 

 

mailto:pv@moh.gov.ae


 

 

 

 

 ربـمجلس وزراء الصحة الع . ح

 

 هذا دواء 
 

 واستهالكه بما يتعارض مع التعليمات سيضعك في خطر. الدواء هو منتج يؤثر على صحتك  –

 قم باتباع وصفة الطبيب بحذافيرها، باإلضافة إلى االلتزام بطريقة االستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باع الدواء لك.  –

 الطبيب والصيدلي هما الخبيران في األدوية ومنافعها ومخاطرها. –

 ال تقم بقطع فترة عالجك التي وصفها لك الطبيب بنفسك.  –

 من دون الرجوع إلى طبيبك.ال تقم بتكرار الوصفة الطبية ذاتها  –

 األطفال.  كافة األدوية بعيداا عن متناولأبقي  –

 

 

 مجلس وزراء الصحة العرب

 اتحاد الصيادلة العرب

 

 

 


