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 قطره های چشمی

Ophthalmic drops 

 

 :دهید توضیح باید بیمار برای آنچه در مورد قطره های چشمی

 

 تداخل( soft contact lenses) نرم لنزهای با چشمی های قطره از برخی .1

برای آسیبهای قرنیه بکارمی روند و  شامل لنزهای نرم ساده که نرم لنزهای .دارند

 که لنزهایی .باشند مییک نوع سیستم دارورسانی است،  لنزهای دارویی همچنین

 rigid contact)سخت  لنز  چشم بکار می روند، انکساری عیبهای رفع برای

lenses )آب دچار بیماران در عدسی جای به که چشمی داخل لنزهای .هستند 

 هم تداخلی با قطره های چشمی ندارد روند می بکار مروارید

 

 تکان مصرف از قبل باید و بود امولسیون شکل به چشمی های قطره از تعدادی .2

 ... و لوتپراندول ، فلورومتولون ، پردنیزولون: جمله از. شوند داده

 

 به آن ورود از اطمینان برای گاها ولی دارد را قطره یک گنجایش تنها چشم هر .3

 .شود می تجویز قطره دو چشم
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 11 تا 11 باید کدام هر بین متفاوت چشمی های قطره همزمان تجویز صورت در .4

 علت به)باشند قطره آخرین مصنوعی اشک های قطره همیشه و باشد فاصله دقیقه

 (ها قطره سایر جذب در اختالل

قابل  تا حداکثر یک ماهپس از باز شدن  Multiple dose. قطره های چشمی 1

استفاده می باشند و نیازی به نگهداری در یخچال ندارند. )فرقی نمی کند قطره 

 یخچالی باشد یا نباشد(
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 :مصنوعی اشک های قطره

 

 این هستند آب در محلول Biocompatible پلیمر یک حاوی در ها قطره این

خروج سریع اشک از چشم و  از به روی چشم نازک الیه یک ایجاد با پلیمرهای

 .کنند می جلوگیریآن  خشکی

 بر انتخاب و دارند ییکسان درمانی هدف و اندیکاسیون ،ها در این فرآورده پلیمر انواع

 .باشد می سلیقه و هزینه اساس

 

 سلولز مشتقات

 الکیل های زنجیره افزایش با و هستند کاربرد پر و قیمت ارزان پلیمرها این

 .یابد می افزایش آنها لوبریکاسیون

 

 تیرلوز ←سلولز متیل هیدروکسی️▫

 سینالون ← سلولز پروپیلن هیدروکسی️▫

 Sicca و آرتالک ←( HPMC) هایپرملوز️▫

 

 دیگر پلیمرهای

 سیناتیرز و اسنوتیرز(: PVA)الکل وانیل پلی️▫
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 شود می گفته که است بدن در Biodegradable پلیمر یک: اسید هیالورنیک

 .دارد التهاب ضد و کنندگی ترمیم خاصیت

 :برندها

Artelac advance, Aquaiss, Xiloyal, BLUyal, Hye 

 

 :دوز تک های قطره

 فراورده از "قطره یک ساعت سه هر" از بیش که دارد کاربرد افرادی در ها قطره این

. این قطره با است متفاوت قطره این در پرزارواتیو نوع و میزان. کنند می استفاده

ساعت پس از باز شدن  24ا ت حداکثر و نگهداری در یخچال رعایت شرایط استریل

 قابل استفاده است.
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 :لوبریکانتها

 و سوزش التیام در که لیپوفیل مواد حاوی( پماد و ژل)جامدی نیمه های فراورده

 .هستند موثر چشمها ناراحتی

 آی سیمپل ← النولین+  پارافین

 لیپوزیک و ژل آی ←Carbomer 081 ژل

افتاژل ←Carbomer 074 ژل
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 %(:5سدیم کلراید هایپرتونیک)

 

 قطره شکل به(  NaCl %1)  هایپرتونیک کلراید سدیم تجویز با قرنیه ادم بیماری در

قطره های کنند و به هیچ وجه شباهتی با  می کمک قرنیه زدایی آب به پماد یا

 اشک مصنوعی ندارد

 

 

 : قرنیه ادم ⚫

 های الیه از زدایی آب و تغذیه مسئول که قرنیه اندوتلیوم به آسیب از ناشی بیماری

 مختل دید و شود می تار رفته رفته قرنیه به آب ورود با .باشد می قرنیه تر میانی

 .شود می
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 : NSAID چشمی های قطره

 

 جلوگیری چشم بافتهای در درد و التهاب از پروستاگلندینها سنتز مهار با داروها این

( IOP)چشم فشار پروستاگلندینها سنتز کاهش با داشت توجه باید البته. کند می

 14 از بیش نباید را داروها این لذا. شود می کم اشک ترشح و کند می پیدا افزایش

 .کرد مصرف( روز 4 انکساری عیوب های جراحی در و) روز

 

 Ketorulac کتوروالک

 اندیکاسیون: �� 

 جراحی از بعد عوراض و درد (Allergic conjunctivitis) ملتحمه آلرژیک التهاب

 انکساری مروارید و عیوب آب های

 قطره یک ساعت 6 هر  :تجویز روش ��
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 Diclofenac دیکلوفناک

 انکساری عیوب و مروارید آب های جراحی از بعد عوراض و درد  :اندیکاسیون ��

 قطره یک ساعت 6 هر  :تجویز روش ��

 

 

 

 :هاNSAID این جانبی عوارض️⬛

 چشم سوزش

 (corneal erosion)قرنیه سایش و شدت نازک

 (Lacrimation)ریزی اشک

 چشم فشار افزایش
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 (: Analgesic)  موضعی کننده حس بی های قطره

 

 وسیله بدین که است سدیم کانال استری های کننده بلوکه از تتراکائین و لیدوکائین

 کند می ایجاد حسی بی و کرد جلوگیری پیام انتقال از

 تلیوم اپی های سلول مسمومیت باعث داروها این چشمی فرم مکرر مصرف :مهم

 .شود می قرنیه

 

 Tetracaine تتراکائین

 پلک و چشم موقت موضعی حسی بی  :اندیکاسیون ��

 درمانگر نظارت تحت تنها دوقطره یا یک  :تجویز روش ��
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 :آدرنرژیک آلفا

 

 های گیرنده تمامی هستند آدرنرژیک آگونیستهای افرین فنیل و نفرین اپی

 .است بیشتر آلفا های گیرنده روی اثراتشان ولی کنند می تحریک را آدرنرژیک

 فتوفوبیا, دید تاری: گروه این عوارض

 

 Phenylephrine افرین فنیل

 :اندیکاسیون ��

 hyperemia, چشم جراحی, چشم معاینه

 :تجویز روش ��

 پر)ساعت 6 هر قطره یک(, آزمایش و جراحی)پروسیجر از قبل قطره دو تا یک

 (خونی

 

 محلولهای یا مصنوعی اشک با ترکیب در گاها نفرین اپی آمپول  ��: نکته ✅

 .باشد می مفید مورد "آی آرک" و "هایپرامیا" بهبود در برای شستشو

 

 زالنا شکل جای به عنوان هیچ به چشمی افرین فنیل و نفازولین از  �� :نکته ✅

 .دارند باالتری دوز مراتب به که چرا کرد استفاده شود نمی آن
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 : کولینرژیک آنتی

 افزایش سبب موسکارینی های گیرنده کردن آنتاگونیزه طریق از گروه این داروهای

همچنین این داروها در درمان التهاب فضای میانی چشم  .شوند می مردمک قطر

 جایگاه ویژه ای دارند

 

 Atropine آتروپین

 :اندیکاسیون ��

 (Uveitis)چشم میانی فضای در التهاب یا یوئیت(, Refraction)انکسار آزمون

 :تجویز روش ��

 ساعت 8 هر تکرار, قبل ساعت قطره دو تا یک ⬅ آزمون

 قطره یک ساعت 8 یا 6 هر ⬅ یوئیت

 

 Homatropine هماتروپین

 :اندیکاسیون ��

 (Uveitis)یوئیت(, Refraction)انکسار آزمون

 :تجویز روش ��

 دقیقه 11 تا 1 هر تکرار, آزمون از قبل باالفاصله قطره دو تا یک ️⬅ آزمون

 قطره یک ساعت 4 تا 3 هر  ️⬅ یوئیت
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 Tropicamide تروپیکامید

 چشم معاینه: اندیکاسیون ��

 نیم هر نیاز صورت در معاینه از قبل دقیقه 11 قطره دو تا یک: تجویز روش ��

 شود تکرار ساعت

 

  ��: نکته ✅

Onset of action & half life: 

Atropine > Homatropine > Tropicamide 

 �� :نکته ✅

 .نباید اشتباه شود UV Keratitis با Uveitis بیماری
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 : ها دکونژستان

 و تحریک درمان در پایین های دوز با اشکالی در که هستند آدرنرژیکی آلفا داروهای

 مورد چشم( Arc eye یا UV Keratitis) زدگی برق یا و( hyperemia)پرخونی

 .گیرد می قرار استفاده

 

 Naphazoline نفازولین

 چشم سوزش, پرخونی  :اندیکاسیون ��

 روز 3 تا حداکثر قطره یک ساعت 6 هر  :تجویز روش ��

 

 سولفات زینک+  افرین فنیل

 زدگی برق  :اندیکاسیون ��

 ساعت 6 هر قطره 2 تا 1 درد هنگام در  :تجویز روش ��

 .شود می قرنیه سریعتر ترمیم باعث قابض خاصیت با سولفات زینک��
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 و درد التیام موجب چشمی های پماد استفاده چشم زدگی برق در  ��: نکته ✅

 .شود می سریعتر بهبود

  



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 : ها حساسیت ضد

 

 Mast غشا های کننده تثبیت و هیستامین آنتی گروه داروهای شامل ها قطره این

cell در بیشتر داروها این .هستند ها Allergic conjunctivitis با مواجه در 

 .دارند کاربرد عوامل سایر و فصلی ها آلرژیو  ها آلودگی

 

 هیستامین+دکونژستان:ترکیبات آنتی 

 

 آنتازولین نفازولین

 

 شیمیایی تحریک از ناشی چشم پرخونی  :اندیکاسیون ��

 روز 3 تا حداکثر قطره یک ساعت 6 هر  :تجویز روش ��
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 :ها سل ماست غشا کننده ثبیتت

 

 می ها سل ماست از التهابی مدیاتورهای آزادسازی مهار باعث گروه این داروهای

 .هستند H1-blocker خاصیت دارای( کرومولین جز به)داروها این عالوه به شوند

 

 

 Cromolyn کرومولین

 

 (Allergic conjunctivitis)آلرژیک کنژگتیویت  :اندیکاسیون ��

 قطره دو تا یک ساعت 6 تا 4 هر  :تجویز روش ��
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 Ketotifen کتوتیفن

 آلرژیک کنژکتیویت  اندیکاسیون: ��

 چشم دو هر در قطره یک ساعت 12 تا 8 هرروش تجویز:   ��

 

 

 Olopatadine لپاتادیناُ

 آلرژیک کنژگتیویت  اندیکاسیون: ��

 چشم دو هر قطره یک ساعت 12 هرروش تجویز:   ��

 Patanol: برند

 

 که است دارویی گروه همین هم از (azelastine) آزاالاستین  ��: نکته ✅ 

 ندارد. وجود در ایران آن چشمی قطره ولی است موجود آن بینی اسپری
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 :کورتیکواستروئیدها

 

 سنتز مهار با سیستماتیک کورتیکواستروئیدهایی همانند ها فراورده این

 مکانیزم همین ولی کنند می جلوگیری چشم در التهاب ایجاد از پروستاگلندینها

 ثانویه چشمی عفونتهای و مروارید آب, گلوکوم, چشمی درون فشار افزایش سبب

وئیدهای کالسیک و این گروه به دو دسته تقسیم می شوند: استر .شود می

 (soft steroids)استروئیدهای نرم 

 :استروئید کالسیک های قطره

 

 Betamethasone بتامتازون

 (keratoconjunctivitis)ملتحمه ملتحمه و قرنیه التهاب  اندیکاسیون: ��

 (Tipper down) دوز کاهش سپس قطره یک ساعت 6 - 3 هرروش تجویز:   ��
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 Prednisolone پردنیزولون

 اندیکاسیون: ��

 (Uveitis)چشم میانی و خارجی فضای التهاب ️⬅ قطره

 (Uveitis)چشم میانی فضای التهاب ️⬅ قرص

 :تجویز روش

 Tipper down سپس روز در بار چهار تا سه ابتدا ️⬅ قطره

 Tipper down سپس روز سه تا صبحانه از بعد گرم میلی 21 روزانه ️⬅ قرص
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 :soft steroids های قطره

 

 که هستند استروئیدها کورتیکو از گروهی( soft steroids) نرم استروئیدهای

Potency عوض در و پایین half life از گروه این داده نشان یافتها. دارند باال 

 .دارند تر قدیمی انواع نسبت بیشتریی efficacy و کمتر جانبی عوارض داروها

 

 fluorometholone فلورومتولون

 

 اندیکاسیون: ��

 Uveitis, Iritis, Keratitis: مانند چشم میانی و خارجی های الیه های التهاب

 قطره یک ساعت 12 - 6 هرروش تجویز:   ��

 FML: برند
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 loteprednol لوتپراندول

 

 میانی و خارجی های الیه در التهاب  اندیکاسیون: ��

 قطره یک ساعت 6 هرروش تجویز:   ��

 Lotemax: برند

 

 

 چشم باالی فشار و خشکی از, التهاب بر عالوه که بیمارانی در استروئیدهای نرم��

 .است برخوردار باالیی اهمیت از بردن می رنج
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 :ایمنی سیستم های کننده تضعیف

 

 جلوگیری ناحیه در التهاب ایجاد از ایمنی سلولهای تمایز و رشد مهار با داروها این

 .گردد می اشک ترشح از مانع چشم در التهاب. کند می

 

 Cyclosporine سیکلوسپورین

 

 اندیکاسیون: ��

 Allergic) ,(Keratoconjunctivitis sicca) چشم شدید خشکی

conjunctivitis), Sjoegren's syndrome 

 قطره یک ساعت 12 هرروش تجویز:   ��
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 گلوکوم)آب سیاه(:داروهای ضد 

 

 به فشار باعث که است (IOP)چشمی داخل فشار افزایش از ناشی بیماری گلوکوم

 .شود می نابینایی و بینایی عصب

 

 :بسته و باز زاویه گلوکوم فاوتت

 ی فاصله بیماری این در که شده معروف نام این به علت این به بسته زاویه گلوکوم

 که هست چشم اوراژانس یک وضعیت این کند می پیدا کاهش قرنیه و عنبیه بین

 .است همراه دید کاهش همچنین چشم قرمزی و شدید درد با

 زاویه در تغییری هیچ و است اعالئم و درد بدون مزمن بیماری باز زاویه گلوکوم ��

 .شود نمی ایجاد قرنیه-عنبیه

 به بسته زاویه گلوکوم درمان. است مطرح باز زاویه گلوکوم بیشتر ،دارودرمانی در ��

 .دارد نیاز جراحی

 

 :هستند زیر فارماکولوژیک های گروه شامل (IOPگلوکوم)کاهنده ضد داروهای

 میوتیک یا ( کولینرژیک1

 بالکر ( بتا2

 آگونیست 2( آلفا3

 اینهیبتور آنیدراز ( کربونیل4

  ( پروستاگلندینها1



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 : میوتیک داروهای

 

 مردمک شدن تنگ باعث عنبیه روی اثر با که هستند کولینرژیک داروهای از گروهی

 .میشوند( خروجی جریان افزایش طریق از) چشم داخل فشار کاهش و

 

 Pilocarpine پیلوکارپین

 :اندیکایسیون ��

 جراحی از پس چشم داخل فشار افزایش, حاد بسته زاویه گلوکوم و باز زاویه گلوکوم

 لیزر و

 قطره یک ساعت 6 هر   :مصرف روش ��

 

 

  



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 :چشمی های بتابالکر

 

 به که 1-بتا های گیرنده انتخابی غیر یا انتخابی کننده مسدود داروهای از گروهی

 ترشح مهار با دارو این. دارند چشم در خوبی پذیری نفوذ باال لیپوفیلیسته علت

 .کاهد می چشمی داخل فشار مژگانی اجسام از مایعات

 

 Timolol تیمولول

 چشمی فشار افزایش و باز زاویه گلوکوم  اندیکاسیون: ��

 قطره یک ساعت 12 هرروش تجویز:   ��

 

 Betaxolol بتاکسولول

 چشمی فشار افزایش و باز زاویه گلوکوم  اندیکاسیون: ��

 قطره یک ساعت 12 هرروش تجویز:   ��

 ولی دهد می کاهش بیشتر را چشم داخل فشار, بتاکسولول به نسبت تیمولول��

 .دارد بیشتری عوارض



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 

  



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 :آگونیست 2-آلفا

 

 چشم در آنها جذب افزایش و مایعات ترشح کاهش با 2-آلفا های گیرنده تحریک

 بقیه عکس معموال 2-آلفا های گیرنده. شود می چشمی درون فشار کاهش باعث

 .کنند می عمل بدن قسمت همان در آدرنرژیک های گیرنده

 

 Brimonidine  بریمونیدین

 باز زاویه گلوکوم و چشم داخل فشار افزایش  اندیکاسیون: ��

 قطره یک ساعت 8 هر  :تجویز روش ��

 

  



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 :انیدراز کربونیک های کننده مهار

 مقدار کاهش سبب کربن اکسید دی حاللیت کاهش با انیدراز کربونیک کننده مهار

 .شوند می مترشحه مایعات کاهش به منجر, شده خون در کربنات بی یون

 

 Acetazolamide استازوالمید

 ... و گلوکوم  اندیکاسیون: ��

 211 قرص عدد 1 ساعت 6 هر روش تجویز:  ��

 .شود می مصرف خوراکی صورت به کم چشمی جذب علت به استازوالمید��

 

 Dorzolamide دورازوالمید

 چشم فشار افزایش و باز زاویه گلوکوم  اندیکاسیون: ��

 قطره یک ساعت 8 هر  روش تجویز:: ��

 Trusopt: تجاری نام-



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 Cosopt تیمولول دورازوالمید

 چشم فشار افزایش و باز زاویه گلوکوم   اندیکاسیون: ��

 قطره یک ساعت 12 هر   :تجویز روش ��

 cobiosopt و zilamol: ایرانی تجاری های نام-

 

 

  



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 :پروستاگلندین آنالوگهای

 آن فشار کاهش موجب چشمی درون مایع خروجی جریان افزایش با پروستاگلندینها

 .شود می

 

 :Latanoprost اتانوپروست

 اندیکاسیون: �� 

 چشمی فشار افزایش و باز زاویه گلوکوم

 :تجویز روش ��

 قطره یک روزانه

 Xalatan: تجاری نام 

 

 



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 

 کند می مراجعه داروساز به چشم قرمزی یا درد با بیمار ��: نکته ✅

 

 (براده ماسه، شن،) چشم در خارجی جسم ورود عدم از (اطمینان1

 چشم ترومای یا و ضربه عدم از ( اطمینان2

 حالت: افتراقی عالئم) چشمی بسته زاویه گلوکوم از اطمینان( 3

 (دید میدان کاهش تهوع،

 

 ارجاع به نیاز شود حاصل اطمینان فوق موارد از که صورتی در ↩

 (داروساز دکتر توسط اقدام. )ندارد وجود پزشک به بیمار

 

 

 : گلوکوم ضد های مقایسه قطره

 

 را تاثیر بیشترین التانوپروست و بریمونیدین چشم فشار کاهنده داروهای بین در .1

 .دارند چشم فشار در کاهش بر

 

 در و تدریج به دارو این. دارد وجود التانوپروست در روزانه مصرف دفعات کمترین .2

 .است گذار اثر مدت بلند استفاده



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 

 .است جیوه متر میلی 21 تا 11 بین چشم طبیعی فشار .3

 

 چشمی های قطره از است بهتر( IOP)چشمی درون فشار بهینه کاهش در .4

 .گرفت کمک دارو چند از یا ترکیبی

 

 داروهای نتیجه در شوند می فلج عنبیه عضالت چشم باالی بسیار فشار در .1

 وریدی تجویز درمان اول خط زمان این در. شوند می اثر بی بتابالکرها و میوتیک

 .است مانیتول نظیر هایپرتونیک مایعات یا استازوالمید

 

 زاویه و پیشین فضای کاهش باعث عدسی محوری قطر افزایش با پیلوکارپین. 6

 با همراه و حاد فاز در تنها بسته زاویه گلوکوم در شود می توصیه لذا شود می عنبیه

 .شود مصرف چشم فشار های کاهنده سایر

 

 : گلوکوم ضد هاى قطره عوارضمقایسه 

 

  پرخونی و شدن بلند عنبیه، شدن تیره پلک، درد:  التانوپروست��

 

  چشم در خارجی جسم وجود احساس:  بریمونیدین��

 



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 دهان تلخ طعم:  دورازوالمید��

 

  میوز و بینی نزدیک بزاق، ترشح:  پیلوکارپین��

 

 دارد وجود ها قطره همه در دید تاری و ملتحمه شدن رنگی احتمال��

  



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 :باکتریها ضد و ویروسها ضد

 .شود می استفاده چشم عفونی بیماری درمان در که داروها از گروهی

 

 :ویروسها ضد

  

 همانندسازی از و شوند می استفاده سیمپلکس هرپس ویروس درمان جهت��

DNA کنند می جلوگیری. 

 

 Acyclovir آسایکلوویر��

 

 Herpetic keratitis اندیکاسیون: ��

 پس( خواب از قبل, پماد) بیداری زمان در قطره یک ساعت 3 هر: تجویز روش ��

 قطره یک ساعت 8 هر روز 7 تا بهبود

 

 آلوده را چشم هم ویروس آدنو نظیر دیگری ویروسهای هرپس از غیر ��: نکته ✅ 

 .شود می کنترل درمانی عالمت و ها کورتیکواستروئید با فقط عفونت این. کنند می

  



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 :فلوئورکینولونها

 

 ها باکتری رشد از DNA-gyrase مهار با که بیوتیک آنتی داروهای از گروهی

 Bacterial" در داروها این همه اندیکاسیون. کنند می جلوگیری

conjunctivitis" و "Corneal ulcers/inflammation" است. 

 

 Ciprofloxacin  سیپروفلوکساسین

 :تجویز روش

 4 هر( بیداری مدت در) روز دو تا قطره دو یا یک ساعت 2 هر⬅  باکتریال عفونت

 روز 1 تا ساعت

 روز یک تا قطره دو دقیقه 31 هر, ساعت 6 تا قطره دو دقیقه 11 هر⬅  قرنیه زخم

 روز یک تا قطره دو ساعت یک هر سپس

 

 



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 Levofloxacin لووفلوکساسین

 :تجویز روش

 هر( بیداری مدت در) روز دو تا قطره دو یا یک ساعت 2 هر ️⬅ باکتریال عفونت

 روز 7 تا 3 برای ساعت 4

 1 تا قطره دو ساعت یک هر, ساعت 6 تا قطره دو دقیقه 31 هر ️⬅ قرنیه زخم

 (بیداری مدت در) روز 2 تا قطره دو ساعت 6 هر سپس روز

 

 پماد از قطره جای به است بهتر خواب مدت در داروها دریافت برای ��: نکته ✅ 

 .کرد استفاده خواب از قبل یکبار, چشمی

 مشابه نسبتا اثر طیف و چشمی عمر نیمه, اندیکاسیون به توجه با ��: نکته ✅ 

 ندارد وجود فلوروکینولونها میان بالینی لحاظ از توجهی قابل تفاوت

 



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

:بیوتیک آنتی های قطره سایر  

 

 که روند می کار به چشمی عفونتهای جهت بیوتیکها آتنی از متنوعی های گروه

 .دارند متفاوت اندیکاسیونهای و تجویز روش

 

 Chloramphnicol کلرامفنیکل

 :تجویز روش ��

 ساعت 3 هر قطره دو تا یک

 اندیکاسیون: ��

 موارکسال و مثبت گرم و منفی گرم چشمی عفونت

 Gentamicin جنتامایسین

 :تجویز روش ��

 قطره یک ساعت 4 تا 2 هر

 قبل فقط پماد, قطره و پماد از همزمان استفاده صورت در)پماد روز در بار سه تا دو

 (خواب از

 منفی گرم چشمی عفونت اندیکاسیون: ��



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 

 

 sulfacetamide سولفاستامید

 :تجویز روش ��

 ساعت 2 هر قطره دو یا یک

 اندیکاسیون: ��

 یا داکسی همراه به( Trachoma)تراخم در, چشم عفونت, قرنیه زخم

 آزیترومایسین



 

 رانوسازیتیم حرفه ای دار      

 telegram.me/daroosaziranعمومی داروسازیران :روابط      

 

 

 Erythromycin اریترومایسین

 :تجویز روش ��

 (ماه یک تا کالمدیا عفونت برای)پماد از استفاده روز در بار دو

 اندیکاسیون: ��

 (chlamydial infections)کالمدیایی عفونت, قرنیه زخم

 است فاویسم به مبتال افراد برای مناسبی گزینه جنتامایسین  ��: نکته ✅ 


