
 د. لمى الهوشي               2الجلسة العملية التاسعة      صيدالنيات 

 Eye dropsالقطورات العينية 

 التعريف:  ❖

  محاليل  على شكلوهي  ،أشكال صيدالنية سائلة عقيمة مخصصة لمعالجة اإلصابات العينية

 معظمها مائية 

 سواغات القطورات العينية:  ❖

 يستخدم الماء ثنائي التقطير   المحل: .1

، هيدروكسي بروبيل ميتيل  MC)ميتيل سيللوز السيللوزمثل مشتقات  رافعات لزوجة:  .2

 (PVP، بولي فينيل بيروليدون PVAبولي فينيل الكحول  ،،HPMCسيللوز  

إن الضغط الحلولي للسائل الدمعي يعادل الضغط الحلولي   معادالت الضغط الحلولي:  .3

 % 0.9يوم بتركيز  لمحلول كلور الصود 

والعوامل   ،80و ،20التوين عوامل غير المتشردة ك المثل  خافضات التوتر السطحي:  .4

 مضاد للجراثيم. والذي يلعب دورالموجبة الشحنة مثل كلور البنزألكونيوم  

وقاء  ( ، 6.7 - (9.1 : حمض البور وبورات الصوديوممن الوقاءات المستخدمة :اتوقاء .5

 8 – 6)فوسفات أحادية وثنائية الصوديوم(   سورنسن

السلفيت للوسط   ،بيسلفيت للوسط المعتدل ،ميتا بيسلفيت )للوسط الحمضي( أكسدة:  اتمضاد .6

 الهيدروكينون   ،للوسط المائي  Vit.C،القلوي

 كلورهيكسيدين. ،الكلوربوتانول،مثل أملح األمونيوم الرباعية مادة حافظة: .7

 

 تحضير القطورات:   ❖

 يتضمن تحضير القطورات عدة مراحل :  

أبسط المراحل لكن يجب األخذ بعين االعتبار المتطلبات الواجبة من   حل المواد الدوائية: -1

 درجة الحموضة والضغط الحلولي المناسبين،  

إلزالة الشوائب أو األجزاء الغريبة، بهدف تأمين رواق القطورات، ولذلك  الترشيح: -2

، وإذا كان هدف الترشيح هو التعقيم فيجب  م مراشح مناسبة كالمراشح الزجاجيةنستخد 

 ستخدام مراشح مناسبة ذات مسام صغير جدا. ا

يجب انتقاء الوعاء الملئم الذي اليؤثر على صفات المستحضر، حيث تتم التعبئة   التعبئة: -3

 في مجال الصيدلية بواسطة المحقنة. 

كما يجب أخذ االحتياطات اللزمة لتجنب   ، يجب أن تعقم مباشرة بعد تحضيرها التعقيم: -4

 المتكررة كإضافة المادة الحافظة المناسبة.  تلوثها أثناء االستعماالت 

 والمراقبة  لفحصا -5
 

 الجافة  للعين قطرةمرطبة:ناعي طصاال الدمعقطرة

 غ)رافع لزوجة(   0.3سللوز ميتيل بروبيل هيدروكسي



 غ )مادة قلوية تشكل مع حمض البور وقاء( 0.19بوراكس 

 PH=8.4عطاء إ    غ  0.19حمضالبور

 لمعادلة الضغط الحلوليغ   0.45الصوديوكلور

 لمعادلة الضغط الحلوليغ       0.45كلورالبوتاسيوم

 ملمادة حافظة + خافض توتر سطحي 0.02ونيوم البنزالككلورمحلول 

 مل 100ى ماءمقطروعقيمحت 

 طريقة التحضير: 

 كامل بشكل التميه  وبعد  درجة 90  الى 80 بحرارة ماء مل 15 حوالي  الىHPMC يضاف

  حتى  ويحرك HPMCانتباج  وقت  الختصار مثلج يكون ان يفضل والذي الماء من مل35يضاف 

  مل 40في  والبوراكس البور وحمض  والبوتاسيوم الصوديوم كلور يحل اخرى جهة ومن  التجانس

 100حتى الحجم ويكمل المحلوالن ويمزج الكونيوم البنز محلول ويضاف مقطر ماء

 .أويعب   عقيم  ترشيح ويرشح التالي اليوم حتى للراحة ويترك

 

 

 

 

 

 

 

 


