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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

ALCASOL oogdruppels oplossing

Natrium waterstofcarbonaat, natrium boraat, natrium chloride 

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt U zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig , dan bereikt u 

het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft U hem later weer nodig.

- Heeft U nog vragen? Neem dan contact op met Uw arts of apotheker.

- Wordt Uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met Uw arts.

- Krijgt U veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt U een bijwerking die 

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2. Wanneer mag U dit middel niet gebruiken of moet U er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt U dit middel?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart U dit middel?

6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Steriele vloeistof voor de ogen om de natuurlijke samenstelling van de tranen te herstellen. 

Aangewezen bij:

- Bepaalde  drogende  of  prikkelende  aandoeningen van  het  hoornvlies  en  van  het  uitwendig 

oogvlies. 

- Tekort aan tranen (droge ogen). 

2. WANNEER  MAG  U  DIT  MIDDEL  NIET  GEBRUIKEN  OF   MOET  U  EXTRA 

VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag U dit middel niet gebruiken?

-   U bent   allergisch   voor een van de stoffen die in dit middel zitten. Deze stoffen kunt U vinden onder   

punt  6.  De  parahydroxybonzoaten,  die  toegevoegd  zijn  als  bewaarmiddelen,  kunnen  allergische 

reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

- Indien U een   besmetting door bacterieën hebt aan de ogen  .  

Wanneer moet U extra voorzichtig zijn met dit middel?

- ALCASOL niet drinken, niet mengen met een andere vloeistof of met een ander geneesmiddel  

voor de ogen.

- Uit  voorzichtigheid,  de  contactlenzen  verwijderen alvorens  de  behandeling  toe  te  passen  en 

daarna 15 minuten wachten vooraleer ze terug te plaatsen.
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Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt U naast ALCASOL nog andere geneesmiddelen, of heeft U dat kort geleden gedaan? Vertel  

dat dan  uw arts of apotheker.  Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar U geen voorschrift  voor 

nodig heeft.

Waarop moet U letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent U zwanger of geeft U borstvoeding? Neem dan contact op met Uw arts 

of apotheker voordat U geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing

Stoffen in dit middel waarmee U rekening moet houden

ALCASOL  bevat  parabenen  (E216,  E218)  die allergische  reacties  kunnen  veroorzaken  (wellicht 

vertraagd).

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?  

Opgelet, ALCASOL is steriel: proper gebruiken en daarna het flesje goed sluiten.

Gebruik dit middel 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.

De gebruikelijke dosering is:  1 of 2 druppels in het aangetaste oog aanbrengen, om de 3 uur of 

volgens doktersadvies. Na toediening van ALCASOL, met de vinger op de interne ooghoek (bij de  

neus) duwen om zeker te zijn dat het geneesmiddel goed in contact blijft met het oogoppervlak. 

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Als  U  teveel  ALCASOL  hebt  toegediend,  neem  dan  onmiddellijk  contact  op  met  Uw  arts  of 

apotheker of het Antigifcentrum (tel.: 070/245 245).

Bent U vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als U stopt met het gebruik van dit middel

Niet van toepassing

Heeft U nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met Uw arts  

of apotheker. 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
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Zoals  elk  geneesmiddel  kan  ALCASOL bijwerkingen hebben,  al  krijgt  niet  iedereen  daarmee  te 

maken.

In bepaalde gevallen werden de volgende ongewenste effecten waargenomen: 

- gevoel van hinder, 

- warmte of zwelling van het oog, 

- allergische reacties (vooral te wijten aan de bewaarmiddelen).

Indien zich een bijwerking voordoet, stop de behandeling en raadpleeg Uw arts.

Krijgt U veel last van een bijwerking? Of heeft U een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?  

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewar  en   bij kamertemperatuur (15-25°C). 

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 

EXP.  Daar  staat  een  maand  en  een  jaar.  De  laatste  dag  van  die  maand  is  de  uiterste  

houdbaarheidsdatum. 

Na opening van het flesje, mag ALCASOL nog 30 dagen gebruikt worden, mits bewaring in de 

koelkast.

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 niet  meer nodig zijn. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu. 

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-  De  werkzame  stoffen  in  dit  middel  zijn  natrium  waterstofcarbonaat,  natrium  boraat,  natrium 

chloride.

- De andere stoffen in dit middel zijn: rozenwater, polyvidone, methylparahydroxybenzoaat (E218), 

propylparahydroxybenzoaat (E216), water voor injectie.

Hoe ziet ALCASOL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Steriele vloeistof voor de ogen. Druppelflesje van 9 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Meda Pharma

Terhulpsesteenweg 166
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1170 Brussel

Fabricant

Laboratoires Pharmaster 

Z.I. de Krafft

67150 Erstein

Frankrijk

Aflevering: zonder doktersvoorschrift. 

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE055912

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 04/2012.
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