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 1986 - )مستحَضرات( الصیادلة أنظمة بموجب للمستھلك نشرة
فقط طبیب وصفة وفق الدواء یُسّوق  

 ، قطرات للعینینتیم-روالت
  

 الماّدة الفعّالة وكمیتھا:
 ملل یحتوي:  1كل 

 ) 0.050mglatanoprost( روستپملغ التانو 0.050
 (timolol (as maleate) 5 mg)مالت)  ـملغ تیمولول (ك 5
 

"معلومات مھمة عن قسم من مركبّات  2والفصل "معلومات إضافیة"  6الفصل  في، والمثیرة للحساسیة في المستحضر فعّالةالغیر  موادلامة قائ
 .الدواء"

 
 

أسئلة إضافیة  معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لدیك شرة علىنتحتوي ھذه ال لنشرة بتمعّن حتى نھایتھا وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.ا إقرأ
  الصیدلّي.فتوّجھ إلى الطبیب أو إلى 

 .حالتك وحالتھم الصحیّةحتى لو بدا لك تشابھ بین  ،ألنّھ قد یضّر بھم ؛آلخرینلھ ال تعطِ  ،ھذا الدواء وصف لعالج مرضك
 
 
 أعّد ھذا الّدواء؟ لمَ . 1
 

اللذان ال العین، داخل متزاید ضغط  من وألزاویة المفتوحة من نوع الوكوما) چالمرضى الذین یعانون من الزرق (لتخفیف الضغط داخل العین لدى 
 .(المعّدة الستعمال خارجي) بصورة كاملة لحاصرات بیتا انستجیبی
 

 :العالجیة المجموعة
 عین نحو الخارج إلى داخل مجرى الدم.عمل بواسطة زیادة تدفق السائل من الیي ذ. الالندینچر پروستاینظ - روستپالتانو
 التي تعمل بواسطة إبطاء إنتاج السائل في العین. حاصرات بیتا. – لولتیمو

 
 :ستعمال الدواءاقبل . 2

 :لدواء إذایُمنع استعمال ا
 .)6صلة في الفصل التي یحتویھا الدواء (المف األخرى الدواء باتالفعّالة أو ألحد مركّ  ادّ وللم(ألرجي) وجدت لدیك حساسیّة  •
 لمستحضرات من مجموعة حاصرات بیتا.جي) (ألرُوجدت لدیك حساسیة  •
(مرض رئوّي  حادالاإلنسدادّي الُمزمن الشعب الھوائیة التھاب كنت تعاني أو عانیت في الماضي من اضطرابات في جھاز التنفس مثل ربو،  •

 متواصل).و/أو ُسعال  صفیر، صعوبة في التنفسینعكس بالذي ممكن أن  حاد
 .نُظم القلبو من اضطرابات في لب أالق مشاكل حادة فيكنت تعاني من  •

 
 

 الدواء باستعمال متعلّقة خاّصة تحذیرات
 :الطبیب إذا أخبرقبل بدء العالج بالدواء  •

و مرض القلب التاجّي (ممكن أن تشمل األعراض ألم أو ضغط في الصدر، ضیق تنفس أ من الماضي في عانیت أو تعاني كنت -
 ض.اختناق)، قصور في القلب أو ضغط دم منخف

 اضطرابات في نُظم القلب مثل نبض بطيء.من  الماضي في عانیت أو تعاني تنك -
 ).Prinzmetal – رنزمیتالپذبحة صدریّة (خاصة من نوع من  الماضي في عانیت أو تعاني كنت -
 ).COPDض رئوّي إنسدادّي ُمزمن (في جھاز التنفس، ربو أو مرمن مشاكل  الماضي في عانیت أو تعاني كنت -
 أو متالزمة رینو.رینو یُسّبب خلال في تدفق الدم السلیم، مثل مرض  مرضمن  الماضي في یتعان أو يتعان كنت -
 في الدم.منخفض سكر مستوى ممكن أن یحجب أعراض  الدواءألن  ،السكريّ من  الماضي في عانیت أو تعاني كنت -
عالمات لدواء ممكن أن یحجب ّن ا، أل)thyroidفرط نشاط عمل الغدة الدرقیّة (ن م الماضي في عانیت أو تعاني كنت -

 أعراض المرض.و
)) أو إذا اجتزت أي عملیة جراحیة cataract(وھذا یشمل عملیة الساد ( ینعملیة جراحّیة في العینل الخضوعكنت على وشك  -

 في العینین في الماضي.
 ضوح في الرؤیة).دم وأو عفي العین، تھیج في العین، التھاب عینین  مشاكل في العینین (مثل ألمكنت تعاني من  -
 كنت تعاني من جفاف في العینین. -
"كیف : 3 الفصلالدواء، لكن اتبع تعلیمات استخدام قطرات العینین في استخدام ال یزال بإمكانك  كنت تضع عدسات الصقة. -

 تستعمل الدواء؟".
 تي تحتاج إلى عالج في المستشفى.كنت تعاني من ردود فعل تحسّسیة حادة ال -
 ).HSVالبسیط ( الھرپسمن عدوى فیروسیة في العین التي تحدث بواسطة فیروس  الماضي في یتعان أو يتعان كنت -

 



2 
 

Lataro-Tim – ARB-Notif 10.20 

 یتم التي األدویةثیر بعض في تأ ممكن أن یُسبب إلى تغییر ألنھ تیم-لتاروإذا كنت على وشك الخضوع لعملیة جراحیة، أخبر الطبیب بأنك تستعمل 
 ثناء التخدیر.استعمالھا أ

 
 راھقونل والماألطفا

 عاًما. 18لألطفال والمراھقین تحت سن ال توجد معلومات بالنسبة لسالمة ونجاعة استعمال ھذا المستحضر 
 

 ردود فعل بین األدویةتفاعالت/
 .بذلك يّ یدلالص أو الطبیب فأخبر الغذائیة، والمكّمالت طبّیة وصفة بدون األدویة ذلك في بما أخرى أدویة مؤّخًرا، تناولتإذا  أو تتناول إذا كنت

رق. وبشكل خاص، یجب قطرات عینین أخرى لعالج الزتیم ممكن أن یؤثر أو أن یتأثر من استعمال أدویة أخرى في الوقت ذاتھ، وھذا یشمل -روالت
 ال أي نوع من األدویة التالیة:تعلم بخصوص استعمتبلیغ الطبیب أو الصیدلّي إذا كنت 

 اتالندینچپروستاات أو مشتقات الالندینچپروستاات، نظائر الینندالچپروستا •
 بیتا حاصرات •
 إپینیفرین •
مثل ، مستحضرات مضاّدة الضطراب النُظم (وانیثیدینچقنوات الكالسیوم الفمویّة، حاصرات مثل  ،أدویة تُستعمل لعالج فرط ضغط الدم •

 )parasympathomimeticsیة محاكیات الالودّي ((مثل دیجوكسین) أو أدو سوسیدات الدیجیتاللیكچ)، أمیودورون
 ب وأنواع معینة من مرض المالریا)كینیدین (لعالج أمراض القل •
 كسیتینؤفلووپاروكسیتین مثل مّضادات االكتئاب،  •
 أدویة لعالج السكري •
 أدویة لعالج القلب •

 
 استعمال الدواء والغذاء

 عمال الدواء.أو على طریقة استاستعمال لى وقت ثیر للغذاء العادي، للطعام وللشراب عأي تال یوجد أ
 

 الحمل واإلرضاع 
 الحمل

أو مل اح تعتقدین بأنك، حامال كنتیجب علیك تبلیغ الطبیب فوًرا إذا . ضروري األمر ھذا بأنالطبیب  قرر إذا إال حامًال  كنت إذا الدواء استعمال یُمنع
 ذا كنت تخططین أن تحملي. إ
 

 اإلرضاع
 قبل تناول ھذا الدواء خالل فترة اإلرضاع.الطبیب ء ممكن أن ینتقل إلى حلیب األم. استشیري الدواھذا  .عةً مرض كنت إذا الدواءھذا  استعمال یُمنع

 
 الخصوبة

 . على الحیوانات أجریتمن خالل تجارب وجد تأثیر لھذا الدواء على خصوبة الرجل أو المرأة ال ی
 
 ماكیناتواستعمال ال ةقیاسال

كل منع السیاقة أو تشغیل ماكینات خطرة وحدث ھذا األمر لك، تُ الرؤیة. إذا عدم وضوح  منمؤقتة  ورةبص تعانيممكن أن  تیم-لتارواستعمال أثناء 
 .مرة أخرى واضحة تعود رؤیتكتحتاج إلى یقظة حتى  التي فعالیّة

 
 ن قسم من مرّكبات الدواءمعلومات مھّمة ع
 ات. الفوسف دارئةو ة حافظة)كلورید البنزالكونیوم (مادّ  ىیحتوي الدواء عل

لذلك، یجب علیك نزعھا قبل استعمال الدواء والتسبّب في تغیر لونھا. اللینة  من قِبل العدسات الالصقة متصاصھاأن یتم ممكن كلورید البنزالكونیوم 
 دقیقة. 15وإعادتھا بعد 

یة (الطبقة الشفافة العینین أو من مشاكل في القرنخص إذا كنت تعاني من جفاف في ى تھیّج في العین، باألممكن أن یؤدي أیًضا إل رید البنزالكونیومكلو
 . الطبیبالموجودة في مقدمة العین). إذا شعرت بإحساس غیر اعتیادي في العین، وخز أو ألم في العین بعد استعمال الدواء، یجب استشارة 

في حاالت نادرة جًدا إلى مناطق متعكرة في  الفوسفات بة الموجودة في مقدمة العین (القرنیة)، قد یسبلطبقة الشفافضرر حاد في اإذا كنت تعاني من 
 القرنیة نتیجة لتراكم الكالسیوم خالل العالج. 

 
 كیف تستعمل الدواء؟. 3

 فیما یتعلق بالجرعة وبطریقة العالج متأّكًدا تكن لم إذا الصیدليّ  أو الطبیبیجب علیك الفحص مع  .یبالطب تعلیمات حَسبدائًما  الدواء استعمال یجب
 بالمستحضر.

  .فقط الطبیب، سیحّددھما العالج وطریقة الجرعة
 

 في الیوم.واحدة  قطرة واحدة في العین/العینین التي یتّم عالجھا/عالجھما، مّرة :ھي عادة، ،بعةالُمتّ  الجرعة
 
  !بھا الموصى الجرعة تجاوز منعیُ 

 العالج تنخفض إذا تّم تقطیر القطرات أكثر من مّرة واحدة في الیوم.ة أكثر من مّرة واحدة في الیوم، ألّن نجاع تیم-لتاروستعمال یُمنع ا
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 لبلع! ھذا الدواء معدٌّ لالستعمال الخارجّي فقط.یُمنع ا

 .یجب علیك إكمال العالج الذي أوصى بھ الطبیب
 العالج بالدواء. ء فحوصات إضافیّة لفحص أداء عمل القلب واألوعیة الدمویّة خاللراإج الطبیبمن الممكن أن یطلب منك 

 
 وضع العدسات الالصقة

العدسات  ضعإعادة ودقیقة قبل  15. بعد استعمال الدواء، یجب علیك االنتظار تیم-لتاروقبل استعمال  نزعھاإذا كنت تضع عدسات الصقة، یجب 
 ثانیة. الالصقة

 
 :لطریقة االستعما

 
 كیف تستعمل القطرات: 

ضع طرف القنینة صبع، أبِعد الجفن السفلي قلیال عن العین. بمساعدة اإلاالستلقاء على السریر وء أو الورااغسل یدیك. قُم بإمالة رأسك إلى  •
 ي تشكلت، ثم أترك الجفن السفلي.الدواء داخل الفجوة التبتقطیر قم . العینقریبًا بحیث ال یلمس 

(یُساعد ھذا األمر في منع امتصاص  العین إغالقین، مع قارب الدقیقتتبع على زاویة العین القریبة من األنف لمدة ما سطة االصاضغط بوا •
 المواد الفعّالة إلى بقیة الجسم).

 یجب تكرار العملیة في العین الثانیة، إذا كانت ھذه تعلیمات الطبیب. •
 كل استعمال، یجب إعادة الغطاء الواقي إلى القنینة. بعد •
 بعد استعمال الدواء، اغسل یدیك جیًدا لتنظیفھا من بقایا الدواء. •
 دقائق بین كل عالج وعالج. 5في العالج المدموج مع قطرات عینین أخرى یجب االنتظار مدة  •

 
  أعلى جرعة الخطأ طریق عن تناولت إذا

ج في العین، فعینك ممكن أن تدمع وتصبح حمراء اللون. من العین، من الممكن أن تشعر بقلیل من االنزعا داخلحدة قطرة واإذا قطّرت أكثر من 
 المفروض أن تزول ھذه األعراض، لكن إذا كنت قلقًا تشاور مع الطبیب.

 
 . ي المستشفى، وأحضر علبة الدواء معكطوارئ فتوّجھ فوًرا إلى الطبیب أو إلى غرفة ال ،أو طفل بابتالع كّمیة من الدواء قمت أنتإذا 

 
  لكن ممنوع بتاتًا تناول جرعة مضاعفة! یجب االستمرار في العالج مع الجرعة التالیة كما ھو مخطط،  ،ل الدواء في الوقت المحّددإذا نسیت تناو

 ب توصیة الطبیب.حسَ العالج  فيیجب االستمرار 
 .الطبیب استشارة بدون دواءالب العالج عن التوقف یُمنع الصّحیة، حالتك على نتحسّ  طرأ إذا حتى

 
 كنت إذا ةیالطبّ  النظارات ضع. دواء فیھا تتناول مّرة كلّ  في الدوائیة الجرعة ومن الدواء على تحقّق من الملصق! الظالم في یةوداأل تناول نعیُم

 .إلیھا بحاجة
 

 .الصیدليّ  أو الطبیب رفاستشِ  ءالدوا استعمال إلى بالنسبة إضافیة أسئلة لدیك كانت إذا
 
 لجانبیةا األعراض. 4

 أالّ  المحتمل من. الجانبیة األعراض قائمة قراءة عند تصدم ال. نمستخدمیال من قسم لدى جانبیة اأعراضً  تیم-روالتاألدویة، قد یسّبب استعمال كجمیع 
 .منھا ِّأي من تعاني

لذلك، إذا الحظت  ؛لقلبعین. كذلك، من الممكن أن یؤثر الدواء على أداء عمل الون ال ھو تغییر تدریجّي وثابت فياألھم عرض جانبي محتمل و
 حصول تغیر في نُظم القلب أو في عملھ یجب تبلیغ الطبیب فوًرا.

 
 ):عشرة من واحد مستعمل من أكثر لدى تظھر أعراض( شائعة جدا جانبیة أعراض

 -كان لون عینیك غیر موحد (أزرقة في الجزء الملون من العین الذي یدعى القزحیة. إذا ة البنیتدریجي في لون العین بواسطة زیادة كمیة الصبغ تغیر
موحد (عیون زرقاء، رمادیة، خضراء أو  كمن المرجح أن یحدث ھذا التغییر لك مما إذا كان لون عینینبني) -بني، أخضر-بني، أصفر-بني، رمادي

ن ثابتًا وعالج. تغیر اللون ممكن أن یكلأشھر من ا 8طیلة سنوات بالرغم من أّن ھذا یظھر عادة خالل  رن یتطوّ ممكن أالعین  لونبنیة). كل تغییر في 
العین. تغیر لون العین ال یستمر  ال یبدو وجود أي مشاكل في أعقاب تغیر لونوممكن أن یكون بارًزا أكثر إذا كنت تستعمل الدواء في عین واحدة فقط. 

  تیم. -وبـ لتاربعد إیقاف العالج 
 

 ):100 بین من نمستعملی 10-1 لدى تظھر أعراض( شائعة جانبیة أعراض
 شعور بوجود "جسم غریب" في العین)، ألم في العین.رمل، حكة، وخز، أو حرقة، إحساس بالتھیّج في العین (مثل 

 
 ):1,000 بین من مستعملین 10-1 لدى تظھر أعراض( شائعة غیر جانبیة أعراض
ن، تھیّج أو إصابة في سطح العین، طفح ولتھاب في الجفامعة، ادعیون عدم وضوح الرؤیة، التھاب الملتحمة في العین، ي العین، حمرار فُصداع، ا

 جلدّي أو حّكة.
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 أعراض جانبیّة إضافیّة
 یًضا عند استعمال ھذا الدواء: تظھر أ تیم وممكن أن-روااألعراض الجانبیة التي تظھر أثناء استعمال أدویة تحتوي أحد المركبات الموجودة في لت

 ).HSVس البسیط (پیروس الھرڤالناجمة عن  یروسیة في العینڤعدوى تطّور  •
 ،مجاري الھواءوممكن أن یسد في منطقة الوجھ واألطراف، الذي ممكن أن یحدث انتفاخ تحت الجلد  ردود فعل تحسسیّة عامة التي تشمل •

)، حّكة، رد فعل ةالبلع، شرى وطفح جلدّي مصحوب بحّكة (منتشرة أو موضعیّ  وأن أن یؤدي إلى صعوبة في التنفس لذي ممكاألمر ا
 .یشكل خطًرا على الحیاةتحسّسي فجائي 

 .مستویات سكر منخفضة في الدم •
 .دوار •
 .، ھلوسات، اكتئاب، كوابیس، فقدان الذاكرة)Insomnia( أرق •
الوھن العضلّي الوبیل تفاقم في أعراض مرض ضعف العضالت  اض في تدفق الدم إلى الدماغ،ة، انخففقدان الوعي، سكتة دماغی •

)Myasthenia gravis( ،ُصداع.غیر اعتیادي كالدبابیس واإلبر،  إحساس 
 الغائرةالعین  الضوء)، منظررھاب ( كیسة ملیئة في السائل في القزحیة، حساسیة للضوء )،وذمة بقعیةانتفاخ من الجھة الخلفیة من العین ( •

 .(تعمیق شق العین)
حمرار)، التھاب في الجفن وفي قرنیة العین، رؤیة غیر حّكة، دمع، ا ،وخزحرقة، إحساس بال(مثل  عراض تھیّج في العینعالمات وأ •

ؤدي إلى اضطرابات في ی ممكن أنالذي  أوعیة دمویّة تحت الشبكیة نتیجة إجراءات جراحیةواضحة، انفصال الطبقة التي تحتوي على 
(الذي  العلوي)، ھبوط الجفن مامیة من مقلة العینألضرر للطبقة القرنیة (تآكل االرؤیة، انخفاض في حساسیّة القرنیة، جفاف في العین، 

 یؤدي إلى إغالق نصف العین)، رؤیة مضاعفة.
یق حول العینین (مثل ارتفاع في عدد، طول، ُسمك، وتغیر عر الدقتحّول لون الجلد حول العینین إلى غامق، تغییرات في الرموش وفي الش •

 ش، انتفاخ حول العین، تنّدب سطح العین.واللون إلى غامقًا أكثر)، تغیر في اتجاه نمو الرم
 صفیر/رنین في األذنین (طنین). •
 ذبحة صدریة، تفاقم الذبحة لدى المرضى الذین یعانون من مرض قلب. •
نبض  أو سرعة ، وذمة (احتباس سوائل)، تغییرات في وتیرةلنبض القلب) وعي( قلبال خفقان ،درفي الص وتیرة نبض بطیئة، أوجاع •

اضطرابات نوع من القدمین بسبب احتباس السوائل)، والساقین لب (مرض قلب مع ممیزات مثل: ضیق تنفس، انتفاخ في قالقلب، قصور ال
 .، فشل قلبيالقلب، نوبة قلبیة نبض في وتیرة

 قین.ساالیدین وال اضطراب في تدفق الدم في الجسم الذي یؤدي إلى انعدام اإلحساس بأصابع منخفض، ضغط دم •
، ربو، تفاقم في التنفس، ُسعال اتالمجاري الھوائیة في الرئتین (خاصة لدى المرضى مع مرض موجود)، صعوب تضییقضیق تنفس،  •

 .الربو
 اف في الفم، ألم بطن، تقیؤات.ھال، جفاضطراب في حاسة الذوق، غثیان، صعوبة في الھضم، إس •
 جلدّي. ، طفحیةفأو تفاقم الصد یة)ففضي (شبیھ بالصد-أبیضتساقط الشعر، طفح جلدّي  •
 .، إرھاق، ضعف في العضالتبدنينشاط  التي ال تحصل نتیجةأوجاع العضالت آالم مفاصل،  •
   ، انخفاض في الرغبة الجنسیّة.جنسيّ الداء في األ اضطراب •

 
عین (القرنیة)، تطورت لخالل العالج لدى بعض المتعالجین الذین یعانون من ضرر حاد في الطبقة الشفافة الموجودة في مقدمة اجًدا، نادرة  في حاالت

 مناطق متعكرة على القرنیة نتیجة لتراكم الكالسیوم.
 

 ورة في النشرة، فعلیك استشارة الطبیب.غیر مذكإذا تفاقم أحد األعراض الجانبیة أو إذا عانیت من أعراض جانبیة  إذا ظھر عرض جانبي،
 

 على الموجود ،"يائدو عالج نتیجة جانبیّة أعراض عن التبلیغ" الرابط لىع الضغط خالل من جانبیّة أعراض عن ةحّ الص وزارة تبلیغ الممكن من
 عبر أو الجانبیّة، األعراض عن للتبلیغ معدّة خاّصة إستمارة إلى یحّولك الذي )ov.ilealth.gwww.h( الصّحة وزارة موقع في الرئیسیة لصفحةا

   https://sideeffects.health.gov.il :الرابط دخول
 

 
 كیف یخزن الدواء؟ .5
األوالد و/أو األطفال، وھكذا تتجنّب  كان مغلق، بعیًدا عن متناول أیدي ومجال رؤیةر، في متجنّب التسّمم! یجب حفظ ھذا الدواء، وكّل دواء آخ •

 بدون تعلیمات صریحة من الطبیب.قیّؤ تتسبّب الالتسّمم. ال 
نفس ي ألخیر ف) الظاھر على العبّوة. تاریخ انتھاء الصالحیة ینسب إلى الیوم اexp. dateتناول الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیة (یُمنع  •

 الشھر.
 شروط التخزین:

 التجمید. یُمنع .ن الضوءم محمي، C°2-C°8في الثالجة بدرجة حرارة  حفظ الدواءیجب قبل الفتح:  •
 أسابیع بعد فتح القنینة ألول مّرة. 4یُمنع االستعمال ألكثر من  .C˚25یجب حفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة، تحت درجة  بعد الفتح: •
 واء داخل العبّوة الخارجیة األصلیة لحمایتھ من الضوء.ینة الدیجب حفظ قن •
  . متعكرتحول إلى لمحلول أو حین یاتغیر في لون  یُمنع استعمال ھذا الدواء عند حدوث •
. باالستعمال لم تعد دویة التيیُمنع إلقاء األدویة في میاه الصرف الصّحّي أو في سلة المھمالت. اسأل الصیدلّي بالنسبة إلى كیفیة التخّلص من األ •

 إّن ذلك سیساعد في الحفاظ على البیئة.

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
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 إضافیة معلومات .6

 یحتوي الدواء، أیًضا: ،الفّعالة ةباإلضافة إلى المادّ 
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium chloride, disodium phosphate anhydrous, 
benzalkonium chloride, NaOH or 1N HCl (for pH adjustment), water for injection 
 

 :العبّوة تحوي وماذا الدواء یبدو كیف
 ملل سائل شفاف. 2.5كیة التي تحتوي على یالدواء مرزوم داخل قنینة بالست
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 156 64 34246 00 ّي في وزارة الصّحة:مرقم تسجیل الدواء في سجّل األدویة الرس

 
 .الجنسین لكال معدّ  فالدواء ھذا مع. المذّكر صیغةب النصّ  ورد وتسھیلھا النشرة ھذه قراءة لتبسیط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


