
NEOCORT 
Ear Drops 

 
 Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Each 1 ml contains:  
Dexamethasone sodium phosphate        1 mg  
Neomycin sulphate                                 5 mg 
Polymyxin B sulphate                   10,000 I.U 
  
Therapeutic Activity: 
Anti-inflammatory, antibiotic. 
 
Indications: 
Treatment of external ear canal infections and inflammations. 
 
When the product should not be used: 
Neocort ear drops is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any of the 
product components. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Neocort, some side effects may appear during the 
course of treatment such as: 
Burning or stinging, itching, skin rash, redness and swelling of the ear. 
 
Precautions: 
-Patients sensitive to one or more of the active ingredients may develop allergic reactions. 
-Except under special circumstances, Neocort ear drops should not be used when the    
 following medical problems exist: 
 Aural fungal diseases, aural tuberculosis, viral infections of the ear, perforation of eardrum    
 membrane, or chronic otitis media. 
 
Do not use this medicine without consulting a physician before starting treatment:  
If you are pregnant or breast feeding. 
 
Cautions: 
-Neocort ear drops must not be used longer than 10 days unless otherwise directed by the    
 physician. 



-If infection has not improved within one week, the physician should be consulted. 
-Do not discontinue use unless advised by the physician. 
- Neocort ear drops is intended for external use only.  
 
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 use your medication in the dark, always read the label and make sure you are    
    using 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 or humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 
Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician: 
For external ear canal infections and inflammations: 
Adults: 2-3 drops into the ear 3-4 times daily 
Children: 1-2 drops into the ear 3-4 times daily 
 
Directions for use: 
Instill the drops into the ear canal directly or perform as follows: 
- Place a piece of cotton in the external ear canal and saturate with the drops. 
- The cotton should be kept moist by adding drops every 4 to 8 hours and  
   should be replaced at least once daily. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15-30 ˚ C, avoid freezing. 
 
Presentation: 
A 10 ml plastic bottle with dropper. 
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  ورتیو ن
  لألذن طنق

  ملزم بوصفة طبية 
  

  :الرتكيبة الدوائية
  :علىالواحد ليليرت امل حيتوي

  ملغم 1ديكساميثازون صوديوم فوسفات    
  ملغم 5                   نيومايسني سولفات
  وحدة دولية 000,10    سولفات بوليميكسني ب

  

  :الفاعلية العالجية
  .لاللتهاب، مضاد حيوي انعم

  

  :االستعماالت
ت قناة األذن اخلارجية ت و التها   .يستعمل لعالج إصا

  

  :الدواء استعمال مىت مينع 
ت الدمن ألي حساسية يعانون من ملرضى الذين من قبل ااألذن نيوكورت  نقط جيب عدم استعمال   .واءمكو

 
  :األعراض اجلانبية

  :إضافة إىل التأثريات الطبية املرغوبة لنقط نيوكورت، قد تظهر بعض األعراض اجلانبية خالل فرتة  العالج مثل
  .حرقة أو لدغة، حّكة، طفح جلدي، امحرار، و انتفاخ األذن

  

  :احتياطات
ت نقط األذن نيوكورت قد حيدث رد فعل حتسسي لدى املرضى الذين لديهم حساسية لواحد أو أكثر-   .من مكو
  :األذن نيوكورت عند وجود املشاكل الطبية التاليةنقط ستثناء ظروف خاصة، جيب عدم استعمال -
ت األذن، تدّرن األذن،    تإفطر ت األذن ا األذن صا   .  املزمنة لوسطىالفريوسية،  ثقب غشاء طبلة األذن، أو التها



  
  :رة الطبيب قبل بدء العالجستشاال تستخدم هذا الدواء دون ا

  اً إذا كنت حامًال أو مرضع
  

  :حتذيرات
م ما مل توجد تعليمات من الطبيب 10جيب عدم استخدام نقط األذن نيوكورت لفرتة تزيد عن  -   .أ
  .إذا مل يطرأ حتّسن على اإلصابة خالل أسبوع، فيجب استشارة الطبيب -
  . األذن نيوكورت اال إذا نصح الطبيب بذلك جيب عدم التوقف عن استخدام نقط -
  .    نقط األذن نيوكورت أعدت لالستعمال اخلارجي فقط -
  

  :لتجنب التسمم
  .ختزن األدوية بعيدا عن متناول أيدي األطفال. 1
  .إن تناول طفل الدواء عن طريق اخلطأ جيب التوجه مباشرة إىل قسم الطوارئ مع أخذ الكمية املتبقية من العالج.2
  .ال حتاول حتفيز القيء دون استشارة الطبيب.3
  .الدواء املناسب و اقرأ التعليمات لتتأكد أنك تستخدمال تستخدم دواءك يف الظالم .4
اية صالحية الدواء و ال تستخدم الدواء بعد ذلك التاريخ.5 ريخ    .كد دائما من 
  .ة خالل فرتة التخزينجيب عدم تعريض الدواء لدرجة حرارة عالية أو رطوبة عالي.6
  .استخدم الدواء حسب الوصفة فقط وال تتجاوز اجلرعة املوصوفة.7
  

ا ما مل توجد تعليمات أخرى من الطبيب   :اجلرعة الدوائية املوصى 
ت قناة األذن اخلارجية لدى ت و التها   : إلصا

  مرات يوميا 4- 3 يف األذن نقط 3-2: لكبارا
  مرات يوميا 4-3 يف األذن   نقط 2-1: ألطفالا

  

  :طريقة االستخدام
  :قناة األذن أو اتبع اخلطوات التاليةكقطرة يف نيوكورت مباشرة  استخدم 

  .وأضف نقط نيوكورت اىل قطعة القطن حىت األشباعضع قطعة قطن يف قناة األذن اخلارجية  -



ضافة ا جيب أن يبقى القطن رطباً  -    مرة واحدة يومياقطعة القطن املبتلة و جيب تغيري  هذا ساعات 8- 4لنقط كل و ذلك 
  .على األقل   

  

  :التخزين
  .التجميدم، مينع  º 30-15بني  حيفظ على درجة حرارة 

  

  :العبوة
  .مع قطارة مليليرت 10عبوة سعة 
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	مانع للالتهاب، مضاد حيوي.
	الاستعمالات:
	يستعمل لعلاج إصابات و التهابات قناة الأذن الخارجية.
	يجب عدم استعمال نقط الأذن نيوكورت من قبل المرضى الذين يعانون من حساسية لأي من مكونات الدواء.

