
RISINE 
Sterile Eye Drops 

 
Composition: 
Tetrahydrozoline HCl                0.05% 
 
Therapeutic Activity: 
Vasoconstrictor. 
 
Indications: 
Risine is indicated to relieve eye redness, congestion, itching and minor irritation resulting 
from exposure to wind, sun, dust, smoke, plant allergies, night driving, reading, watching 
television, swimming and contact lenses. 
 
When should not this medicine be used: 
Risine is contraindicated in patients with a known hypersensitivity to tetrahydrozoline. 
Risine is contraindicated in patients with angle-closure glaucoma or other serious eye 
diseases. 
Risine is contraindicated in children younger than 2 years of age. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Risine, some side effects may occur during the course of 
taking this medicine. 
Prolonged use of Risine may cause blurred vision, irritation, mydriasis and rebound 
congestion, characterized by chronic redness and swelling.  
Risine may occasionally cause systemic side effects such as headache, weakness and 
sweating. 
 
Precautions: 
- In children, excessive dosage of Risine may cause severe drowsiness accompanied by  
  profuse sweating. 
- Overuse of Risine may produce increased redness of the eye. 

 - Risine should be discontinued and the physician should be consulted if  the patient   
 experience eye pain, changes in vision, continued redness or irritation of the eye, or if the   
 condition worsens or persists for more than 72 hours.    
 
Pregnancy and Nursing: 
-Risine should be used during pregnancy only when clearly needed. 
-Risine should be used with caution in nursing women, since no information is available 
concerning the distribution of Tetrahydrozoline in breast milk. 
 
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 apply 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 and humidity during storage 
7-Use the drug only as needed and do not exceed the prescribed dose. 
 
Cautions: 
- Treatment generally should not be continued for longer than 3-4 days unless under the  
   direction of the physician. 
- Excessive dosage and/or prolonged or too frequent use of Risine should be avoided. 
 
Dosage: 
1-2 drops of Risine to be applied topically on the conjunctiva up to 4 times daily, or as 
directed by the physician. 
 
Directions for Use: 
- Risine is applied topically on the conjunctiva. 
- Care must be taken to avoid contamination of the dropper. 
- To minimize the risk of spreading infection, the dropper should not be used by more than  
   one person. 
- Recap the bottle after each use. 
- Contact lenses should be removed before application. 
 

Attention: 
This medicine is intended for external use only. 

 
Storage: 
Store at a temperature between 15-30 ° C 
Care should be taken not to use the medicine 14 days after opening the bottle. 
 
Presentation: 
A bottle of 10 ml sterile solution with a dropper. 
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 رايزين
   قطرة للعین

  

  :الرتكيبة الدوائية
  . %‚.5               تيرتاهايدروزولني هايدروكلورايد 

  

  :الفاعلية العالجية
  قابض لألوعية الدموية

  

  :االستعماالت
دخان،يستعمل رايزين للتخّلص من امحرار العني ، االحتقان، احلّكة، و التهّيج الناتج عن التعرض للريح، الشمس، الغبار، ال

ت، السياقة الليلية، القراءة، مشاهدة التلفاز، السباحة، والعدسات الالصقة   .احلساسية لبعض النبا
  

  :مىت مينع استعمال هذا الدواء
  ال يستعمل رايزين للمرضى الذين لديهم حساسية لتيرتاهايدروزولني

  ال يستعمل رايزين يف حالة اجللوكوما أو أمراض العني األخرى
  رايزين لألطفال دون عمر سنتني ال يستعمل

  

  :األعراض اجلانبية
  .إضافة إىل التأثريات املرغوبة لرايزين، قد حتدث بعض األعراض اجلانبية خالل فرتة استخدام هذا العالج

محـــرار مـــزمن ـــّيج، اتســـاع البؤبـــؤ، واحتقـــان ارتـــدادي يتمّيـــز   ، اســـتخدام رايـــزين لفـــرتات طويلـــة قـــد حيـــدث تشـــّوش يف الـــرؤ
  .وانتفاخ

ثريات جسمية مثل الصداع، التعب، والتعّرق   .استخدام رايزين قد حيدث أحيا 
  

  :احتياطات
  .مصحو بتعّرق قد حتدث اجلرعات الزائدة الكبرية من رايزين لألطفال نعاسا خطرا -
دة امحرار العني -   .اإلفراط يف استخدام رايزين قد يؤدي إىل ز
للمريض أمل يف العني، تغّري يف الرؤية، استمرار االمحرار أو   رايزين واستشارة الطبيب اذا حصلجيب التوّقف عن استخدام  -

  .ساعة 72التهّيج، أو اذا تفاقمت احلالة أو استمّرت ألكثر من 
   



  :احلمل و اإلرضاع
  جيب استعمال رايزين خالل فرتة احلمل فقط يف حالة الضرورة  -
ذر للنســــــــــاء املرضــــــــــعات حيــــــــــث أنــــــــــه ال تتــــــــــوفر معلومــــــــــات عمــــــــــا اذا كــــــــــااســــــــــتخدام رايــــــــــزين جيــــــــــب أن يكــــــــــون حبــــــــــ -

  .تيرتاهايدروزولني ينتشر يف حليب األم املرضع   
ن

  

  :لتجنب التسمم
  احفظ الدواء بعيدا عن متناول أيدي األطفال- 1
  .رئ مع أخذ الكمية املتبقية من العالجإذا ابتلع طفل الدواء عن طريق اخلطأ ،فيجب عليك مراجعة قسم الطوا-2
  ال حتاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب- 3
كد من اسم الدواء عند كل استعمال- 4   ال تستخدم الدواء يف الظالم وأقرأ التعليمات  و
ريخ االنتهاء املذكور- 5 اية صالحية الدواء وال تستخدم الدواء بعد  ريخ    كد دائما من 
  .نب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديدتني خالل فرتة التخزينجت- 6
  .استعمل الدواء حسب احلاجة فقط وال تتجاوز اجلرعة املوصوفة- 7
  

  :حتذيرات
م ما مل يكن حتت  4-3جيب أن ال يستمر العالج عادة لفرتة تزيد عن  -   .إشراف الطبيب أ
  .لرايزين فرتات طويلة أو التكرار الكثريأو االستخدام ل/جيب جتنب اجلرعة الزائدة و -

  

  :اجلرعة الدوائية
  .مرات يوميا، أو حسب ارشادات الطبيب 4توضع نقطة إىل نقطتني من رايزين موضعيا على ملتحمة العني لغاية 

  

  :تعليمات االستخدام
  يوضع رايزين موضعيا على ملتحمة العني -
  جيب توخي احلذر لتجنب تلّوث القطارة -
   ليــــــل مــــــن خطــــــورة انتشــــــار اإلصــــــابة، جيــــــب عــــــدم اســــــتخدام القطــــــارة مــــــن قبــــــل أكثــــــر للتق -

  من شخص واحد   
  أعد الغطاء اىل العبوة بعد كل استخدام -
  جيب إزالة العدسات الالصقة قبل كل استخدام -
  



  :تنبيه
  .هذا الدواء معد لالستخدام اخلارجي فقط

  

  :التخزين
  م° 30-15ني احفظ الدواء على درجة حرارة ما ب

ريخ فتح العبوة 14جيب االنتباه لعدم استخدام الدواء بعد    .يوما من 
  

  :العبوة
  .مليليرت سائل معّقم مع قطّارة 10عبوة حتتوي على 
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