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Benaming 

 
     ISOPTO CARPINE 1% 
     ISOPTO CARPINE 2% 
     ISOPTO CARPINE 3% 
     ISOPTO CARPINE 4% 
     ISOPTO CARPINE 6% 
  
 
 

 
Samenstelling 

1%: Pilocarpini hydrochloridum 10 mg - Benzalk. chlor. 0,10 mg - Ac. boric. - Natr. chlor. 
- Natr. citr. - Hypromell. - Ac. hydrochl. et/aut Natr. hydr. - Aq. purif. q.s. ad 1 ml. 

 
2%: Pilocarpini hydrochloridum 20 mg - Benzalk. chlor. 0,10 mg - Ac. boric. - Natr. citr. - 

Hypromell. - Ac. hydrochl. et/aut Natr. hydr. - Aq. purif. q.s. ad 1 ml. 
 
3%:  Pilocarpini hydrochloridum 30 mg - Benzalk. chlor. 0,10 mg - Ac. boric. - Natr. citr. - 

Hypromell. - Ac. hydrochl. et/aut Natr. hydr. - Aq. purif. q.s. ad 1 ml. 
 
4%: Pilocarpini hydrochloridum 40 mg - Benzalk. chlor. 0,10 mg - Ac. boric. - Natr. citr. - 

Hypromell. - Ac. hydrochl. et/aut Natr. hydr. - Aq. purif. q.s. ad 1 ml. 
 
6%: Pilocarpini hydrochloridum 60 mg - Benzalk. chlor. 0,10 mg - Ac. boric. - Natr. citr. - 

Hypromell. - Ac. hydrochl. et/aut Natr. hydr. - Aq. purif. q.s. ad 1 ml. 
 
XXII ad XXV gtt./ml 
 
 
 

 
Farmaceutische vorm en andere voorstellingen 

Oogdruppels. 
Druppelflesjes van 5, 10, 15 ml. 
 
 
 

 
Farmacotherapeutische groep 

Oogdruppels bevattende pilocarpine hydrochloride tegen verhoogde oogdruk. 
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Registratiehouder en fabrikant 

   SA ALCON-COUVREUR NV 
         Rijksweg 14 
         2870 PUURS 
 
 
 

 
Aangewezen bij 

Isopto Carpine wordt gebruikt om de inwendige oogdruk te verlagen wanneer deze te hoog 
is. Het kan ook gebruikt worden in combinatie met andere preparaten tegen glaucoom. 
 
 
 

 
Omstandigheden waarbij gebruik van het geneesmiddel moet vermeden worden 

Het gebruik van Isopto Carpine dient vermeden in gevallen waarbij pupilvernauwing niet 
gewenst is, zoals bij acute ontsteking van het regenboogvlies; ook in geval van 
overgevoeligheid aan pilocarpine of aan een ander bestanddeel van het product. 
In bepaalde gevallen kan de behandeling slechts worden ingezet nadat de geneesheer de 
toestand van het netvlies heeft onderzocht. 
Isopto Carpine bevat benzalkoniumchloride en zou dus niet mogen worden gebruikt tijdens 
het dragen van zachte contactlenzen. 
 
 
 

 
Bijzondere voorzorgen 

Bijziende personen mogen Isopto Carpine slechts gebruiken nadat de geneesheer de 
toestand van het netvlies heeft gecontroleerd, gezien het gevaar voor netvliesloslating. 
Mogelijke opname van het geneesmiddel in de algemene bloedsomloop kan cholinergische 
reacties veroorzaken (zie verschijnselen bij opname van te grote hoeveelheden). 
Volgende maatregelen zijn, na toediening van een oogdruppel, nuttig om systemische 
resorptie te verminderen: 

• Het ooglid gedurende 2 minuten gesloten houden. 

• Het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten. 
De behandeling mag niet plotseling worden onderbroken, aangezien dit kan leiden tot een 
plotse stijging van de inwendige oogdruk. 
 
 
 

 
Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding 

Ingeval van een heelkundige ingreep, de geneesheer verwittigen, omwille van het risico 
voor versterking van het effect van bepaalde middelen voor algemene verdoving. 
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Zwangerschap en borstvoeding 

Het is niet bekend of gebruik van het product schadelijk kan zijn voor de vrucht indien het 
gebruikt wordt door de zwangere vrouw, noch of de voortplantingsfunctie kan aangetast 
worden. Isopto Carpine zou onder deze omstandigheden slechts mogen gebruikt worden 
ingeval van werkelijke noodzaak. Het is niet bekend of pilocarpine in de moedermelk 
terechtkomt. 
Aangezien talrijke geneesmiddelen in de moedermelk kunnen passeren, zou dit 
geneesmiddel slechts indien werkelijk noodzakelijk mogen worden toegediend tijdens het 
geven van borstvoeding. 
Isopto Carpine mag enkel worden gebruikt na raadpleging van een arts. 
 
 
 

 
Besturen van voertuigen en gebruik van machines 

Het product veroorzaakt een minder duidelijk zicht in het duister, vooral bij het autorijden 
's avonds of bij het gebruik van gevaarlijke machines bij slechte verlichting. 
 
 
 

 
Hoe gebruiken en hoeveel 

Meestal worden 1 of 2 druppels in het oog twee tot vier maal per dag ingedruppeld. 
In sommige gevallen (acute groene staar) kan het nodig zijn het geneesmiddel tot zes maal 
per dag in te druppelen. Een controle van de inwendige oogdruk door de geneesheer is 
aanbevolen bij het begin van de behandeling en later op regelmatige tijdstippen. 
 
 
 

 
Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden 

Algemene reacties ten gevolge van plaatselijke toediening zijn zeer zeldzaam. 
Ingeval van accidentele inname van te grote hoeveelheden kunnen algemene 
ziekteverschijnselen voorkomen zoals diegene die door spierversterkers worden 
veroorzaakt; eerst verstoring van het spijsverteringsstelsel: misselijkheid, braken, buikpijn, 
buikloop; vervolgens tekenen zoals bij vergiftiging door nicotine en door sommige 
paddestoelensoorten: pupilvernauwing, kramp van inwendige oogspieren, verhevigde 
darmbeweging, met stoelgang en onvrijwillige urinelozing, verlaagde bloeddruk, 
kortademigheid. 
In dergelijk geval moeten kalmerende stoffen in de ader worden ingespoten om het 
plaatsen van een buis in de luchtpijp, beluchting van de ademhalingswegen en opzuiging 
van afscheidingsproducten toe te laten. 
Daarna wordt atropinesulfaat ingespoten onder de huid, in de spier (of zelfs in de ader 
wanneer grote hoeveelheden nodig zijn) om de werking op gladde spieren en klieren tegen 
te werken. Om de 2 à 4 uur herhalen tot omkering van de verschijnselen. 
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Ingeval van accidentele toediening van te grote hoeveelheden in het oog: uitwassen met 
water of een zoutoplossing. 
 
 
 

 
Ongewenste effecten 

Effecten op het oog 
Kans bestaat op het voorkomen van krampen van bepaalde inwendige oogspieren die het 
zicht van dichtbij zowel als op afstand mogelijk maken; vaatverwijding in het oogbindvlies; 
gezichtsstoornissen te wijten aan de pupilvernauwing en aan de onmogelijkheid het zicht 
aan de afstand aan te passen, in het bijzonder tijdens de eerste uren na de indruppeling; 
bijziendheid. Dit geldt vooral voor jonge personen in het begin van de behandeling. 
Een vermindering van de gezichtsscherpte bij slechte verlichting komt vaak voor bij 
bejaarden en wanneer de helderheid van de ooglens is aangetast. 
Zoals met alle middelen die vernauwing van de pupil veroorzaken, werden enkele zeldzame 
gevallen van netvliesloslating gemeld bij bepaalde personen die hier bijzonder gevoelig voor 
waren. Troebeling van de ooglens kan zich voordoen ten gevolge van langdurig gebruik van 
het product. Korrelvorming in het oog kan voorkomen. 
Roodheid van het oogbindvlies, tranenvloed, plaatselijke irritatie, lichtgevoeligheid, jeuk en 
overgevoeligheidsreacties zoals allergische ontsteking van het oogbindvlies en/of ontsteking 
van het hoornvlies. 
 
Effecten op het lichaam: hoofdpijn ter hoogte van de slapen of boven de oogkassen. 
 
Bij hogere dosering kunnen systemische effecten optreden zoals toegenomen speeksel- en 
zweetsecretie, vertraagde hartslag, lage bloeddruk, misselijkheid, braken, diarree, 
longspasmen. 
 
Als u ongewenste effecten constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld of ernstig 
zijn, licht dan uw arts of apotheker in. 
 
 
 

 
Bewaring 

Weggooien vier weken na de eerste opening van de flacon; goed sluiten na elk gebruik. 
De flaconopening niet aanraken. 
Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren. 
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). 
 
 
 

 
Houdbaarheid 

Ongeopend: Zie vervaldatum op de verpakking na het teken "Exp" (maand/jaar). 
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Datum van de laatste revisie van de bijsluiter 

December 2002 
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