Acular

أكولار
أكولار عامة يخفف حكة العيون الناجمة عن الحساسية الموسمية.
ويشرع أيضا الحد من التهاب بعد إزالة إعتام عدسة العين من العيون.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
$8 acular 0.5% 5ml solution * 1

اشتري الآن

$14 acular 0.5% 5ml solution * 2

اشتري الآن

$19.5 acular 0.5% 5ml solution * 3

اشتري الآن

$24 acular 0.5% 5ml solution * 4

اشتري الآن

$27.5 acular 0.5% 5ml solution * 5

اشتري الآن

$30 acular 0.5% 5ml solution * 6

اشتري الآن

وصف

كيتورولاك  %0.5الحل
ما هو هذا الدواء؟
كيتورولاك دواء غير الستيرويدية المضادة للالتهابات )الأدوية المضادة للالتهاب( .يتم استخدام هذا
الحل العين لعلاج الألم وتورم بعد جراحة العين .يستخدم أيضا لتقليل التورم أو الإحمرار الناجم عن
الحساسية.

ماذا ينبغي أن أعرف بلدي الرعاية الصحية المهنية قبل التقاط هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
مشاكل النزيف
العدسات اللاصقة
مرض البول السكري
متلازمة العين الجافة ،ومشاكل العين الأخرى ،أو جراحة العين الأخيرة
فعل غير عادي أو حساسية كيتورولاك أو الأسبرين أو المسكنات الأخرى ،الأخرى الأدوية ،الأطعمة،
الأصباغ أو المواد الحافظة
حاملا أو تحاول الحصول على الحوامل
الرضاعة الطبيعية

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟
هذا الدواء فقط للاستخدام في العين .لا تأخذ عن طريق الفم .إزالة العدسات اللاصقة قبل الاستخدام.
غسل اليدين قبل وبعد الاستخدام .إمالة راسك إلى الوراء قليلا ً وسحب الخاص بك الجفن السفلي إلى
أسفل مع السبابة لتشكيل حقيبة .حاول عدم لمس غيض قطارة العين الخاصة بك أو الأصابع أو أي
سطح آخر .الضغط على العدد المحدد من قطرات في الحقيبة .إغلاق العين بلطف لانتشار القطرات .وقد
طمس الرؤية الخاصة بك لبضع دقائق .استخدام الخاص بك جرعات على فترات منتظمة .لا تستخدم
الدواء أكثر مما يوجه.
التحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء في الأطفال .قد تكون هناك
حاجة الرعاية الخاصة.
الجرعة الزائدة :إذا كنت تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة
الطوارئ في وقت واحد.
ملاحظة :هذا الدواء لك فقط .عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

ماذا لو افتقد جرعة؟
إذا كنت افتقد جرعة ،استخدامه بأسرع ما يمكن .إذا تقريبا وقت للجرعة القادمة ،استخدم فقط تلك
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الجرعات .لا تستخدم جرعات مزدوجة أو إضافي.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟
القشرية القطرات أو المراهم مثل الديكساميتازون
أدوية علاج أو منع تجلط الدم مثل وارفارين
لا تستخدم أي منتجات العين الأخرى دون أن تسأل طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية.
هذه القائمة قد لا تصف كل التفاعلات الممكنة .إعطاء مزود الرعاية الصحية قائمة بجميع الأدوية،
والأعشاب ،والعقاقير غير وصفه طبية ،أو المكملات الغذائية التي يمكنك استخدامها .كما أقول لهم إذا
كنت تدخن ،وشرب الكحول ،أو تعاطي المخدرات غير المشروعة .بعض العناصر قد تتفاعل مع الأدوية
الخاصة بك.

ما ينبغي أن أشاهد لحين أخذ هذا الدواء؟
أخبر طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية إذا كان لديك أعراض العين لا تحصل على أفضل خلال  2إلى 3
أيام .لا تستخدم لفترة أطول من إخراج طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية.
يمكنك عدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء استخدام هذا الدواء ،ما لم يخبرك طبيبك أو الرعاية الصحية
المهنية ل.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟
الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ إلى طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية أسرع:
الحساسية مثل طفح جلدي ،حكة أو خلايا النحل ،وتورم الوجه ،الشفاه ،أو اللسان
النزيف في الجزء الأبيض من العين
القروح في العين أو تهيج العين التي تزداد سوءا
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت
مواصلة أو مزعج(:
عدم وضوح الرؤية
حرق أو لاذع بعد غرس قطرات
جفاف العيون
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث يمكن أن تبقى دوائي؟
تبقى بعيدا ً عن متناول الأطفال.
تخزين هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة بين  15و  25درجة ج ) 59و  77درجة و( .حماية من الضوء .رمي بعيدا ً أي
حل العين غير المستخدمة بعد افتتاح شهر واحد.
الكلمات
شراء  Acularالرياض Acular ,الإمارات العربية المتحدة أون لاين ,شراء  Acularالفجيرة ,شراء  Acularجدة,
شراء  Acularعلى الانترنت بدون وصفة طبية Acular ,البدائل ,شراء  Acularأ ّم القيوين ,شراء Acular
المدينة المنورة ,شراء  Acularالهفوف ,شراء  Acular 5 mlفي جزيره العرب السعودية Acular ,تسليم
سريع Acular ,أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة ,شراء  Acularالإنترنت في الإمارات العربية
المتحدة ,أمر  Acularالإنترنت في المملكة العربية السعودية ,شراء  Acularالعربية السعودية ,شراء
 Acularالأمارات العربية المتحدة ,رخيصة  Acularعلى الانترنت السعودية جزيره العربAcular ,
الصيدليات على الإنترنت Acular ,حبوب منع الحمل ,شراء  acular 0.5% 5ml solution * 6في السعودية
جزيره العرب ,الرخيصة  Acularالإمارات العربية المتحدة أون لاين ,شراء  acular 0.5% 5ml solution * 2في
السعودية جزيره العرب Acular ,للبيع ,عام  Acularعلى الانترنت ,شراء  Acularليلة وضحاها ,شراء Acular
على الانترنت ماستر كارد,
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