
 
ANTIVINE 

Sterile Eye Drops 
 
 

Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
 Zinc Sulfate (H2O)             0.14 % 
 Naphazoline HCl             0.025 % 
 
Therapeutic Activity: 
Astringent and decongestant. 
 
Indications: 
Antivine is indicated to temporarily relieve redness, congestion, itching, and 
minor irritation of the eyes.  
 
When should not the preparation be used: 
- Antivine is contraindicated in patients with known hypersensitivity to   

 any component of the product. 
- If you have taken Furazolidone or MAO inhibitors within the past 14 days. 
- Patients with narrow angle glaucoma should be advised not to use Antivine except 

under the advice and supervision of a physician. 
- Antivine is contraindicated in patients with angle-closure glaucoma. 
 
Side Effects: 
Use of Antivine may occasionally cause systemic sympathomimetic effects 
such as headache, hypertension, nervousness, nausea, dizziness, weakness and 
sweating. 
Antivine may cause blurred vision, mild transient stinging and/or irritation, 
mydriasis and increased or decreased intraocular pressure. 
 
Precautions: 
- Patients are advised to discontinue treatment and consult a physician if  
   ocular pain or vision changes occur or if they experience continued    
   ocular redness or irritation and the condition worsens or persists for    
    more than 48 hours or if they experience manifestations of systemic   
    absorption (headache, nausea and decrease in body temperature). 
- Overuse of Antivine may produce increased redness of the eye (rebound  
   hyperemia). 
 



Drug Interactions: 
-It is recommended to use the drops separately in the infected eye.  
- Antivine should not be used concomitantly with other medicines especially any      
  of the following Tricyclic antidepressant, Cocaine, Furazolidone, MAO                 
  inhibitors, bromocriptine .   
 
Do not use this medicine without consulting a physician before starting 
treatment: 
-If you are pregnant, planning to become pregnant or breast-feeding.  
-If you have glaucoma, high blood pressure, diabetes, heart problems or  
  thyroid problems or you are taking medicine for high blood pressure.  
-For children and infants. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency   
     and take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting your physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make 

sure you are taking the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use medicines after that date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7.Use the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 

 
Dosage: 
Dosage as directed by the physician. 
 
Directions for Use: 
• Wash your hands thoroughly.  
• Remove the cap of the eye drop bottle.  
• Tilt back your head and with the aid of a finger pull the lower eyelid away    

slightly from the eye to make a space. 
• Hold the bottle upside down between the thumb and middle finger of the other  

hand. 
• Press the bottle to instill the medicine into the space and keep your eye closed for   

1-2 minutes. 
• Wipe away any excess with a clean tissue. 
• If you think that you did not get the drop of the medicine into your eye 

properly, use another drop. 
• If you need to put in more than one drop, or if you are using another type 

of eye-drops then you should wait 5 minutes before each insertion, 
otherwise the first drop will be washed out by the second before it has 
had time to work. 



• Take care not to allow the tip of the bottle to come into contact with any   
 surface including the fingers and the eyelids as this may contaminate the contents.  

• Close the bottle tightly after use. 
• To minimize the risk of spreading infection, dropper should not be used by more 

than one person. 
• Contact lenses should be removed before application. 
• Care should be taken not to use the product 30 days after opening the bottle. 

 
Missed Dose: 
Take the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your next 
dose, skip the missed dose and continue as your regular dose schedule. 
 
Attention: 
For external use only. 
 
Storage: 
Store in refrigerator. 
  
Presentation: 
A bottle of 10 ml. sterile solution with a dropper. 
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