
  نوفوكورت
  مرهم للعني، األذن و األنف

  

  :الرتكيبة الدوائية
  %5٫0          نيومايسني سولفات

  %1    هايدروكورتيزون اسيتات 
  يف قاعدة معّقمة غري مهّيجة للعني

  
  :الفاعلية العالجية

، مضاد لاللتهاب   مضاد للبكتري
  

  :االستعماالت
ت العني الناجتة ت و التها ت العالج ، و تشمل  ملتحمة العني و يستعمل لعالج اصا   .أو القرنية/عن بكتري تتأثر مبكو

  .لعالج التهاب اجلفون و التهاب القرنية البكتريي
ت األذن اخلارجية و األنف   . كذلك يستعمل لعالج التها

  
  مىت ال جيوز لك استعمال املستحضر؟

  .دى مركباتهال جيوز استعمال هذا املستحضر اذا وجدت لديك حساسية إلح
  

  :ال جيوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقّدما
  .عندما تكونني حامال أو ختططني للحمل، أو مرضعة-
  .عند استخدامه لألطفال دون السنتني من العمر-
  

  :حتذيرات
  ). الكتاراكت(أو تكّون املاء األزرق /قد يعاين مرضى السكري من ارتفاع يف ضغط العني و -
ت، اهلربس، : ستثناء ظروف خاصة، جيب عدم استعمال مرهم نوفوكورت للعني عند وجود املشاكل الطبية التالية- الفطر

  .التدّرن، و األمراض الفريوسية
 .جيب عدم وضع العدسات الالصقة خالل استخدام املرهم للعني-
 

  :التفاعالت بني األدوية
يت العالج بدواء اخر، فيجب اعالم الطبيب املعاجل لتفادي األخطار أو ان كنت تستخدم دواءا اخرا يف نفس الوقت، أ و ا

عدم النجاعة الناجتة عن التفاعالت بني األدوية، و هذا مهم خصوصا عند استخدام األدوية املضادة لالسيتيل كولني مثل اتروبني 
  .أو أدوية اجللوكوما



  
  :األعراض اجلانبية

دة  :انبية مثلبعض األعراض اجل االستخدام أثناء فرتةقد تظهر  رغوبة للدواء،املالتأثريات الطبية إضافة إىل  ، ز ضعف يف الرؤ
، حّكة، امحرار، و جلوكوما  .تروية العيون، أمل يف العني، تشّوش يف الرؤ

  

  :لتجنب التسمم
  احفظ الدواء بعيدا عن متناول األطفال.1
  .راجعة قسم الطوارئ مع أخذ الكمية املتبقية من العالجإذا ابتلع طفل الدواء عن طريق اخلطأ عليك م.2
  ال حتاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب.3
كد من اسم الدواء عند كل استعمال تستعملال .4   الدواء يف الظالم و 
خذ الدواء بعد ذلك التاريخ.5 اية صالحية الدواء و ال  ريخ    كد دائما من 
  .تني خالل فرتة التخزينلحرارة و الرطوبة الشديدجتنب تعريض الدواء ل.6
  .فقط وال تتجاوز اجلرعة املوصوفة الوصفةالدواء حسب  استعمل.7

  

  :اجلرعة الدوائية االعتيادية يف حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب
  .مرات يوميا، طول فرتة العالج 4-3يستعمل موضعيا بوضع طبقة رقيقة من 

  

  :تنبيه
  ل اخلارجي فقطلالستعما

  

  :التخزين
  .م، بعيدا عن التجميد° 30- 15خيّزن على درجة حرارة بني 

  

  :العبوة
  غرام 4انبوب حيتوي على 
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NOVOCORT 
EYE, EAR & NOSE 

 OINTMENT 
 

Composition: 
Neomycin sulfate          0.5% 
Hydrocortisone acetate 1.0% 
In a sterile non irritant base 
 
Therapeutic activity:  
Antibacterial, anti-inflammatory. 
 
Indications:  
To treat ocular infections and inflammations involving the conjunctiva and/or cornea, 
caused by susceptible organisms.  
To treat blepharitis, and bacterial keratitis. 
It is also indicated to treat inflammations of the external ear and nose. 
 
When should the preparation not be used: 
Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients. 
 
Do not use this medicine without consulting a doctor before starting treatment: 
If you are pregnant, planning to become pregnant or breast-feeding.  
In children 2 years of age or younger. 
 
Warning: 
-Diabetic patients may exhibit increased intraocular pressure and/or cataract formation. 
-Except under special circumstances, the ointment should not be applied to the eye when 
the following medical problems exist: 
Fungal diseases, herpes simplex keratitis, tuberculosis, and viral disease. 
-Contact lenses should not be worn during application of the ointment to the eyes. 
 
Drug interactions: 
If you are taking another drug concomitantly, or if you have just finished treatment with 
another medicine, inform your doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy 
arising from drug interactions, this is especially important when using anticholinergics like 
atropine or antiglaucoma agents. 
 
Side effects: 
In addition to the desired effects of the medicine, adverse reactions may occur during the 
course of using this medicine, example: 
Vision decrease, watering of the eyes, eye pain, blurring of vision, itching, redness, and 
glaucoma. 
 
 
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 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. 
 
Recommended dosage unless otherwise prescribed by your doctor: 
Apply topically a thin layer 3-4 times daily, for the full time of treatment. 
 
Attention: 
For external use only 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15-30˚C, protect from freezing. 
 
Presentation: 
A tube of 4 g. 
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