How to administer
eye drops
Arabic

كيفية إعطاء قطرات العين

How to administer eye drops

 إغسو َذَل جُذا.1

1.

Wash your hands thoroughly.

ً إستيق أو إجيس ٍع سأسل ٍائل إى.2
اىىساء وإٍسل صجاجح اىقطشج
ًتاىَقيىب فٍ َذ واحذج تُِ اإلتها
.وإصثع اىسثاتح

2.

Lie down or sit with your head
tilted back and hold the bottle
upside down in one hand
between your thumb and
index finger.

 إسحة تيطف، تإستخذاً َذك األخشي.3
اىجفِ اىسفيٍ إىً أسفو اىعُِ ىتشنُو
ًمُس صغُش أو جُة واّظش إى
.ًاألعي

3.

Using your other hand, gently
pull down the lower lid of your
eye to form a pouch or a
pocket and look up.

ً إسَح ىقطشج واحذج ىيذخىه إى.4
.ُِاىَساحح تُِ اىجفِ اىسفيٍ واىع

4.

Allow one drop to enter the
space between the lower lid
and your eye.

. أغيق عُْل.5

5.

Close your eye.

 ضع إصثع اىسثاتح عيً جاّة أّفل.6
 إضغط تصىسج.ُِتاىقشب ٍِ اىع
 وهزا.خفُفح ىَذج دقُقح إىً ثلث دقائق
 وهزا- ٍا َسًَ تاّسذاد ٍجشي اىذٍع
.َقيو ٍِ إّتقاه قطشج اىعُِ إىً األّف

6.

Place your index finger
against the side of your nose
near the eye. Apply LIGHT
pressure for one to three
minutes. This is called punctal
occlusion - it reduces the eye
drop draining into your nose.

 قٌ تإصاىح أٌ ٍحيىه صائذ عِ طشَق.7
.ٍسح سٍىشل تَْذَو وسقٍ ّظُف

7.

Remove any excess solution
by wiping your eyelashes with
a CLEAN tissue.

ُِ إرا مْد ستأخز أمثش ٍِ قطشج ع.8
 إّتظش خَس دقائق عيً األقو،واحذج
 خلف.قثو أخز قطشج اىعُِ اىتاىُح
 فإُ قطشج اىعُِ اىثاُّح ستغسو،رىل
.ُِاألوىً ٍِ اىع

8. If administering more than
one eye drop wait at least five
minutes before administering
the next eye drop. Otherwise,
the second eye drop will wash
the first one out of the eye.

 إغسو،ُِ تعذ إستخذاً قطشاخ اىع.9
.َذَل جُذا ٍشج أخشي

How to administer eye drops – Arabic

9. After using the eye drops,
wash your hands thoroughly
again.
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نصائح مفيدة

Handy tips

 إقرأ التعلٌمات الموجودة على الملصق بعناٌة وعالج فقط
 تأكد من أنك تفهم تماما ما تقوله.العٌن المذكورة
-  إذا راودك الشك.التعلٌمات وإتبعتها فً جمٌع األوقات
.اسأل الصيدلي



Read the instructions on the label
carefully and treat only the eye stated.
Make sure you understand exactly what
the instructions mean and follow them
at all times. If in doubt – ask your
pharmacist.

 تأكد من، إذا تم إعطاؤك زجاجة مختلفة لكل عٌن
.إستخدام الزجاجة الصحٌحة



If you are given a different bottle for
each eye, make sure you use the
correct bottle.

 إذا كنت تعتقد بأنك ستجد صعوبة فً استخدام قطرات
. اطلب من شخص آخر القٌام بذلك نٌابة عنك،العٌن



If you think you may have difficulty
using the eye drops, ask someone to do
it for you.

. حافظ على جمٌع األدوٌة بعٌدا عن متناول األطفال
تجنب أخذ األدوٌة أمام األطفال الصغار جدا – فقد
.ٌقلدون سلوكك



Keep all medicines out of the reach of
children. Avoid taking medicine in front
of very young children – they may copy
your behaviour.

. أكمل الدواء أو تناول الدواء وفقا لتعلٌمات طبٌبك



Complete the course or take the
medicine as instructed by your doctor.

 إذا فوت جرعة ال تحاول التعوٌض عنها من خالل أخذ
.جرعتٌن أو ثالث جرعات فً وقت واحد



If you miss a dose do not try to catch
up by taking two or three missed doses
at once.

 حتى ولو كان، ال تشارك أبدا أدوٌتك مع أي شخص آخر
.الشخص اآلخر ٌعانً من أعراض مشابهة



Never share your medicines, even if
someone else has similar symptoms.

 قد ٌكون نظرك غٌر واضح لفترة قصٌرة بعد إستخدام
 ال تقود أو تشغل. أو الجل أو المرهم،قطرات العٌن
.اآلالت حتى تستطٌع أن ترى بوضوح مرة أخرى



Your vision may be blurred for a short
time after using eye drops, gel or
ointment. Do not drive or operate
machinery until you can see clearly
again.



Do not to let the dropper touch the
eyelashes or the eye itself.

. ال تضع أبدا القطارة على الطاولة أو غٌرها من األسطح



Never rest the dropper on table tops or
other surfaces.

. ال تتنفس على القطارة أو تلمس فتحة القطارة



Do not breathe on the dropper or touch
the dropper opening.

 أغلق الغطاء بإحكام بعد االستعمال مباشرة وخزن
 حافظ على الزجاجة فً مكان.الزجاجة فً وضع مستقٌم
.بارد أو وفقا للتوجٌهات



Firmly close the lid immediately after
use and store the bottle upright. Keep
the bottle in a cool place or as directed.

. تخلص من الزجاجة بعد أربعة أسابٌع من فتحها



Dispose after four weeks of opening.

. ال تسمح للقطارة أن تلمس الرموش أو العٌن نفسها
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The table below will assist you when
using your eye drops. Please ask your
nurse, pharmacist or doctor to fill in
your dosage requirements.

8
مساء

6
مساء

 4بعد  1بعد
الظهر الظهر

01
مساء

8pm 10pm

6pm

2pm

4pm

01
ظهرا

صباحا

01

12pm

10am

سوف يساعدك الجدول التالي عند استخدام قطرات العين.
يرجى الطلب من الممرضة أو الصيدلي أو الطبيب ملء
الجرعات المطلوبة.

العين اليمين
8
صباحا أو اليسار
8am

If administering more than one eye drop
wait at least five minutes before
administering the next eye drop. Otherwise,
the second eye drop will wash the first one
out of the eye. Use thicker products last
(drops before gel before ointment).

Right or
left eye

إسم القطرة
Name of
eye drop

إذا كنت ستأخذ أكثر من قطرة عٌن واحدة ،إنتظر خمس دقائق
على األقل قبل أخذ قطرة العٌن التالٌة .خالف ذلك ،فإن قطرة
العٌن الثانٌة ستغسل األولى من العٌن .إستخدم المنتجات
السمٌكة أخٌرا (القطرات قبل الجل قبل المرهم).

إخالء المسؤولية
تصف هذه الوثٌقة الممارسة المقبولة العامة فً وقت النشر فقط .أنها لٌست سوى خالصة المعرفة السرٌرٌة بما ٌتعلق فً هذا المجال.
المستشفى الملكً للعٌن واألذن فً فٌكتورٌا ال تقدم أي ضمانات ،صرٌحة أو ضمنٌة ،بأن المعلومات الواردة فً هذه الوثٌقة هً شاملة.
إنهم ال ٌقبلون أي مسؤولٌة عن أي نتٌجة ناجمة عن التطبٌق المناسب لهذه المعلومات.
مالك المحتوى :الصٌدلٌة
آخر مرة نشرت ،14/08/21 :المراجعة التالٌة15/08/21 :
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