
 
Bausch + Lomb Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® 

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR 
TOEKOMSTIG GEBRUIK 

Beste gebruiker, 

Hartelijk dank om voor Biotrue® bevochtigende oogdruppels MDO® te kiezen! Dit 
product is ideaal voor onmiddellijke verlichting en voor bevochtiging van uw ogen bij 
droge ogen veroorzaakt door externe factoren. Het verfrist en bevochtigt het oog op 
natuurlijke wijze, en verzacht de symptomen van  vermoeide, geïrriteerde en tranende 
ogen. Met het innovatieve multi-doseringssysteem zonder conserveringsmiddelen 
(MDO®) biedt Biotrue® alle voordelen van een vloeistof zonder conserveringsmiddelen 
in een multi-doseringsfles.Het is het natuurlijke beetje verfrissing dat direct bevochtiging 
biedt aan ogen die dagelijks intensief belast worden door externe factoren. 

• Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® zijn een kristalheldere oogdruppel 
vloeistof 
• Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® zijn vrij van conserveringsmiddelen 
• Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® kunnen na opening 6 maanden worden 
gebruikt 
• Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® bevatten het natuurlijke polymeer 
hyaluronzuur (als natriumhyaluronaat), dat ook in de natuurlijke traanfilm voorkomt. 
• Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® zijn geschikt voor het bevochtigen en 
opnieuw bevochtigen van zachte en harde contactlenzen tijdens het dragen, en 
verbetert aanzienlijk het comfort van uw contactlenzen, gedurende de gehele dag 
• Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® zijn eenvoudig te gebruiken, worden 
goed verdragen en zijn veilig in gebruik. 

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door – deze bevat belangrijke informatie over 
hoe u dit product moet gebruiken. Als u vragen heeft, vraag dan advies aan uw opticien 
of contactlensspecialist. Bausch+Lomb wenst u en uw ogen het allerbeste toe! 

SAMENSTELLING: De vloeistof bevat 0,24% hyaluronzuur (als natriumhyaluronaat), 
steriel water, natriumchloride, kaliumchloride, dinatriumfosfaat dodecahydraat en 
natrium dihydrogeenfosfaatdihydraat. Het is vrij van conserveringsmiddelen. 



 
VERPAKKING: Biotrue® Oogdruppels MDO® zijn verkrijgbaar in een flesje van 10 ml. 

INDICATIES (VOOR GEBRUIK): Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® 
lubrificeren het oog en zijn geschikt voor het bevochtigen en opnieuw bevochtigen van 
zachte en harde contactlenzen tijdens het dragen. Biotrue® Bevochtigende oogdruppels 
MDO® zijn geschikt voor het verfrissen en bevochtigen van droge ogen die worden 
veroorzaakt door externe omgevingsfactoren. Deze factoren worden vaak beïnvloed 
door de levensstijl en de omgeving, waaronder langdurig computergebruik, ruimtes met 
airconditioning, weinig knipperen, sigarettenrook en winderige omgevingen. Bovendien 
kunnen bepaalde medicijnen (zoals de anticonceptiepil, antihistaminica, bètablokkers, 
antispasmodica en diuretica), bepaalde ziekten of conserveringsmiddelen aanwezig in 
bepaalde oogdruppels, een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van droge ogen. 
Biotrue® Bevochtigende oogdruppels MDO® hydrateren om belangrijke symptomen 
van droge ogen te verlichten, zoals het gevoel van droogheid, irritatie of vermoeide 
ogen, het gevoel dat er iets in het oog zit of overmatig tranende ogen. Gezien de 
eigenschappen van dit product kunnen consumenten met chronisch droge ogen ook 
baat hebben bij het gebruik ervan. 

HOE VAAK MOET U BIOTRUE® BEVOCHTIGENDE OOGDRUPPELS MDO® 
GEBRUIKEN: Breng één druppel aan in het oog. Aangezien Biotrue® Bevochtigende 
oogdruppels MDO® geen conserveringsmiddel bevatten, kunt u het iedere dag 
gebruiken, zo vaak als u wilt. 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN BIOTRUE® 
BEVOCHTIGENDE OOGDRUPPELS MDO®: In uitzonderlijke gevallen kan dit product 
overgevoeligheidsreacties veroorzaken, zoals plaatselijke, allergische reacties. In deze 
gevallen moet de behandeling worden gestopt. 
Het product niet gebruiken, als u overgevoelig bent voor één van de ingrediënten. 

Veiligheidsinformatie voor gebruikers die lijden aan ernstige letsels van het hoornvlies: 
in uitzonderlijke gevallen werden afzettingen van calciumfosfaat op het hoornvlies 
gezien, tijdens een behandeling met geneesmiddelen voor het oog die fosfaten 
bevatten. 
Om de verdraagzaamheid te vergroten bevatten Biotrue® Bevochtigende oogdruppels 
MDO® geen conserveringsmiddel. Dankzij het pompmechanisme kunt u de druppels 
gedurende 24 weken (6 maanden) na opening gebruiken. Biotrue® Bevochtigende 



 
oogdruppels MDO® niet gebruiken na de vervaldatum. 
Niet gebruiken als het flesje beschadigd is. 
Opmerking: bij eerste gebruik of na een periode van niet-gebruik is het nodig het 
pompmechanisme te enkele malen in te drukken. Als u de vloeistof pompt, moet u het 
flesje naar beneden gericht houden. 

ZO GEBRUIKT U BIOTRUE® BEVOCHTIGENDE OOGDRUPPELS MDO®: Het 
gepatenteerde pompmechanisme laat toe dat de vloeistof vrij van conserverings-
middelen is, maar het lijkt mogelijk niet op de druppelflesjes die u in het verleden hebt 
gebruikt. De illustraties laten het eenvoudige en gemakkelijke gebruik zien van Biotrue® 
Bevochtigende oogdruppels MDO®. 

 

1. Verwijder de beschermdop van de punt van de fles voor ieder gebruik. Zorg ervoor 
dat de punt van de fles uw vingers niet aanraakt. 
2. Plaats uw duim op de ergonomische duimsteun en twee andere vingers op de 
onderkant van de fles. 
3. Draai de fles om en houd hem zoals wordt getoond. Voordat u de pomp voor de 
eerste keer gebruikt, moet u hem klaarmaken voor gebruik. Dit doet u door ongeveer 
zeven keer op de duimsteun te drukken totdat de eerste druppel verschijnt. 
4. Houd uw hoofd een beetje achterover en houd de fles op een voor u handige manier 
boven uw ogen om de druppel aan te brengen. Trek voorzichtig uw onderste ooglid 
omlaag met een vinger van uw vrije hand, houd de fles in verticale positie en druk 
voorzichtig op de duimsteun om één druppel in het oog aan te brengen. Sluit daarna uw 
oog en beweeg het langzaam heen en weer om de druppel optimaal over het oppervlak 
van uw oog te verspreiden. U kunt uw andere hand gebruiken voor extra ondersteuning 
en nauwkeurigheid als u denkt dit nodig te hebben.  
5. Vermijd contact van de punt van de fles met uw ogen of uw vingers om mogelijke 
besmetting van de vloeistof te voorkomen. 
6. Plaats de beschermdop terug op de punt van de fles onmiddellijk na het gebruik. 
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Bewaar dit middel tussen +1 °C en +25 °C

 

Niet gebruiken als het flesje beschadigd is. 

 

   Vervaldatum 

 

  Lees de gebruiksaanwijzing! 

 

  Het product 6 maanden na opening weggooien. 

 

    Lotnummer 

 
    Sterilisatiemethode, aseptisch  
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