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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
HOMEOPTIC, oogdruppels, oplossing
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is HOMEOPTIC, oogdruppels, oplossing en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u HOMEOPTIC, oogdruppels, oplossing niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
3. Hoe gebruikt u HOMEOPTIC, oogdruppels, oplossing ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u HOMEOPTIC, oogdruppels, oplossing ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS HOMEOPTIC, oogdruppels, oplossing EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT?
Homeopathisch geneesmiddel dat homeopathische bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt
worden bij irritatie van of last aan de ogen, van diverse oorsprong (droogte van de oogslijmvliezen,
vermoeidheid van de ogen, stof, na het zwemmen in zee of zwembad).
2. WANNEER MAG U HOMEOPTIC, oogdruppels, oplossing NIET GEBRUIKEN OF MOET
U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u HOMEOPTIC niet gebruiken?
- wanneer de irritatie samen met ettervorming voorkomt (wanneer de oogleden bij het ontwaken aan
mekaar plakken);
- in het geval van heftige pijn, van directe shock, van verwonding.
Raadpleeg dan snel een arts.
- Bij overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.
- Bij overgevoeligheid voor één van de planten van de Asteraceae-familie (Composieten).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met HOMEOPTIC?
Enkel te gebruiken bij minder ernstige aandoeningen. Indien de symptomen erger worden of langer
dan 2 dagen aanhouden, dient u een arts te raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast HOMEOPTIC nog andere geneesmiddelen, of h eeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker, ook als het gaat om een geneesmiddel verkrijgbaar zonder voorschrift.
Waar moet u op letten met eten, drinken en alcohol?
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Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er bestaan geen gegevens over het gebruik van dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen of bij het
geven van borstvoeding. Er wordt geen enkel effect verwacht tijdens de zwangerschap of bij de
zuigeling omdat de systemische blootstelling aan de actieve bestanddelen van HOMEOPTIC
verwaarloosbaar is. Voor zover gekend mag dit geneesmiddel gebruikt worden tijdens zwangerschap
en borstvoeding volgens de aangegeven dosering.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
HOMEOPTIC heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te besturen.
3. HOE GEBRUIKT U HOMEOPTIC, oogdruppels, oplossing ?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Oogheelkundig gebruik
Eén tot twee druppels in elk oog, 2 tot 6 keer per dag.
De behandeling stoppen wanneer de symptomen verdwenen zijn.

•
•
•
•
•

Het aluminium zakje openen.
Een unidosis losmaken van de strip.
De unidosis openen door het uiteinde los te draaien.
Het onderste ooglid iets naar beneden trekken terwijl u naar boven kijkt. Een druppel laten
vallen tussen het ooglid en de oogbol (in de conjunctivale zak).
Het zakje met de andere unidosissen terug goed afsluiten door de geopende zijde dicht te
plooien.

Om een steriele oplossing te garanderen dient u altijd een nieuwe unidosis te gebruiken bij elke
toepassing.
Wanneer u de indruk heeft dat de werking van HOMEOPTIC te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw
arts of apotheker.
Heeft u te veel HOMEOPTIC gebruikt?
Volgens het homeopathisch principe is de werking gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer
aan de dosering. Wanneer u een grotere dosis HOMEOPTIC gebruikt heeft dan aangegeven, zal het
effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer u meer HOMEOPTIC druppels heeft ingedruppeld dan
nodig, zijn bijgevolg geen bijwerkingen te verwachten.
Wanneer u toch nog vragen heeft, neem contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel.
070/245.245).
Bent u vergeten HOMEOPTIC te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van HOMEOPTIC
Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan meer informatie aan uw arts
of apotheker.
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4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Er zijn geen bijwerkingen gekend.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het nationale meldsysteem:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail:patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U HOMEOPTIC, oogdruppels, oplossing ?
Er zijn geen bijzondere bewaarvoorschriften.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die is te vinden op de doos na
EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.

INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in HOMEOPTIC

-

-

De werkzame bestanddelen zijn:
- Euphrasia officinalis 3 DH
1%
- Calendula officinalis 3 DH
0,25 %
- Magnesia carbonica 5 CH
0,25 %
Voor een unidosis van 0,4 ml.
De andere bestanddelen zijn natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet HOMEOPTIC er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oogdruppels in verpakking voor éénmalig gebruik, zonder bewaarmiddelen, helder en kleurloos.
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Zakje met 5 unidosissen.
Doos met 10 of 30 unidosissen.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder :
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
HO-BE474533
Wijze van aflevering
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2015.

Fabrikant :
BOIRON
1 rue Edouard Buffard
ZAC des Frênes
77144 Montévrain
Frankrijk

