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SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels 

PACKAGE INSERT 

  

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels 

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door en bewaar hem voor latere raadpleging. 

BESCHRIJVING:   

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels is een steriele oplossing die 

polyethyleenglycol 400, propyleenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, 

boorzuur, kaliumchloride en natriumchloride bevat. Het bevat ook POLYQUAD® 

(polidroniumchloride) conserveermiddel in een concentratie van 0,001%. 

 

GEBRUIK (Indicaties): 

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels wordt gebruikt voor de behandeling van 

droge ogen. Het zorgt voor tijdelijke verlichting van branden en irritatie veroorzaakt door 

droogheid van het oog. SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels mag gebruikt worden 

om daily wear, extended wear en wegwerp silicone hydrogellenzen en zachte (hydrofiele) 

contactlenzen te hydrateren en te bevochtigen. SYSTANE® ULTRA Hydraterende 

Oogdruppels bevochtigt uw contactlenzen, vermindert het ongemak dat gepaard gaat met het 

dragen van contactlenzen en helpt deeltjes die irritatie en/of ongemak kunnen veroorzaken, te 

verwijderen. 

 

CONTRAINDICATIES (Redenen om het product niet te gebruiken): 

Personen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen van SYSTANE® ULTRA 

Hydraterende Oogdruppels zouden dit product niet mogen gebruiken. 

 

HOE TE GEBRUIKEN: 

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels mag, naar behoefte, de hele dag door worden 

gebruikt voor de behandeling van droge ogen. Breng de druppels in het oog en knipper. 

Wanneer tijdens het dragen van contactlenzen een lichte vorm van irritatie, ongemak of wazig 

zien optreedt, breng dan 1 of 2 druppels in het oog en knipper 2 of 3 keer. Het kan ook worden 

gebruikt vóór het inzetten van de contactlenzen en na het uitnemen ervan. Goed schudden vóór 

gebruik.  
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WAARSCHUWINGEN:   

Het is van groot belang de aanwijzingen van uw oogzorgprofessional en alle op de bijsluiter en 

verpakking vermelde instructies op te volgen voor een juist gebruik van het product. Heeft u last 

van aanhoudend ongemak in de ogen, overmatige traanproductie, wijzigingen in het 

gezichtsvermogen of rode ogen? Raadpleeg dan uw oogzorgprofessional omdat het probleem 

ernstiger zou kunnen worden. Gezien het risico op oogirritatie mag u uw lenzen niet bewaren in 

of desinfecteren met SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels.  

 

VOORZORGEN: 

 Zorg ervoor dat de tip van de fles nooit ergens mee in aanraking komt, om verontreiniging te 

voorkomen. 

 Draai de dop er na gebruik weer op. 

 Bewaren bij kamertemperatuur. 

 Houd de fles goed gesloten wanneer u hem niet gebruikt. 

 Gebruiken vóór de op het product vermelde vervaldatum.  

 Gooi overgebleven vloeistof 6 maanden na eerste opening weg. 

 Buiten het bereik van kinderen houden. 

 

VERPAKKING: 

SYSTANE® ULTRA Hydraterende Oogdruppels, gesteriliseerd door een combinatie van 

stoom en filtratie, is verkrijgbaar in plastic flessen van 10 ml.  

 

 

DISTRIBUTEUR 

Alcon NV 

Medialaan 36 

1800 Vilvoorde, België 

 

 

  Alcon Laboratories, Inc. 

6201 South Freeway 
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Fort Worth, Texas,  USA  76134-2099 

 

 Alcon Laboratories (U.K.) Ltd. 

Frimley Business Park 

Frimley, Camberley 

Surrey, GU167SR, 

Verenigd Koninkrijk 
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