
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

 

Liquifilm
®
 Tears 1,4 % – oogdruppels, oplossing 

Polyvinylalcohol 14 mg/ml 

 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Liquifilm 

Tears 1,4 % zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 

-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt 

die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

In deze bijsluiter:  

1. Wat is Liquifilm Tears 1,4 % en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat u moet weten voordat u Liquifilm Tears 1,4 % gebruikt 

3. Hoe wordt Liquifilm Tears 1,4 % gebruikt 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u Liquifilm Tears 1,4 %  

6. Aanvullende informatie 

 

1. WAT IS “LIQUIFILM TEARS 1,4 % – OOGDRUPPELS, OPLOSSING” EN 

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 

 

Kunsttranen. 

 

Liquifilm Tears 1,4 % is vooral geschikt voor de behandeling van droge ogen, voor de 

bevochtiging van harde

 

 contactlenzen en om het dragen ervan gedurende een langere tijd 

mogelijk te maken. 

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U “LIQUIFILM TEARS 1,4 % – 

OOGDRUPPELS, OPLOSSING” GEBRUIKT 
 

Gebruik Liquifilm Tears 1,4 % niet 
- als u zachte

- als u overgevoelig (allergisch) bent voor polyvinylalcohol of voor één van de 

bestanddelen van Liquifilm Tears 1,4 %. 

 contactlenzen draagt 

 

Wees extra voorzichtig met Liquifilm Tears 1,4 %  
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik met andere 

geneesmiddelen” te lezen. 

- U dient het flesje goed gesloten te houden en vermijden de druppelteller aan te raken om 

de oplossing kiemvrij te houden. 

 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing 

is, of dat in het verleden is geweest. 

 

Gebruik met andere geneesmiddelen  
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, 

ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 

 

Liquifilm Tears 1,4 % is een smeermiddel voor het oog, dat de tranenfilm stabiliseert: 

gelijktijdig gebruik van elk ander geneesmiddel dat de tranenfilm destabiliseert kan een 

negatieve invloed uitoefenen op de smerende eigenschappen van dit product. 
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Indien andere oogpreparaten gelijktijdig gebruikt moeten worden, wordt Liquifilm Tears 

1,4 % bij voorkeur als laatste toegediend (ca. 15 minuten later) om aldus een verminderde 

absorptie van het eerder toegediend preparaat te vermijden alsook de verblijfsduur van 

Liquifilm Tears 1,4 % te verzekeren. 

 

Gebruik van Liquifilm Tears 1,4 % met voedsel en drank 
Niet van toepassing. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Wazig zicht kan optreden na het indruppelen van Liquifilm Tears 1,4 %. Zolang het zicht niet 

helder is, geen voertuigen besturen of gevaarlijke machines gebruiken.   

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Liquifilm Tears 1,4 %  
Liquifilm Tears 1,4 % bevat benzalkoniumchloride, dit kan zachte contactlenzen verkleuren. 

Contactlenzen moeten voor het indruppelen worden uitgenomen en mogen pas 15 minuten 

later weer worden ingezet. 

 

3. HOE WORDT “LIQUIFILM TEARS 1,4 % – OOGDRUPPELS, OPLOSSING” 

GEBRUIKT 

 

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 

Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. 

 

Het product is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. 

Druppel 1 tot 2 druppels in het oog meerdere malen per dag of telkens wanneer het nodig is.  

 

Indien de irritatie aanhoudt of verergert, de behandeling onderbreken en uw arts raadplegen. 

Uw arts zal u vertellen hoelang u Liquifilm Tears 1.4% moet gebruiken. 

 

Wat u moet doen als u meer van Liquifilm Tears 1,4 % heeft gebruikt dan u zou mogen  
Wanneer u te veel van Liquifilm Tears 1,4 % heeft gebruikt of ingenomen, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

Als u meer hebt toegediend dan de voorgeschreven hoeveelheid, zal het teveel afvloeien met 

uw tranen. 

Overdosering door orale inname is weinig waarschijnlijk, rekening houdend met de 

farmaceutische vorm en volume. 

 

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Liquifilm Tears 1,4 % te gebruiken 
Gebruik de oogdruppels zodra u het zich herinnert, maar gebruik niet meer dan de aanbevolen 

dosis per keer. 

 

Als u stopt met het gebruik van Liquifilm Tears 1,4 %  
Niet van toepassing. 

 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 

Zoals alle geneesmiddelen kan Liquifilm Tears 1,4 % bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet 

iedereen deze bijwerkingen krijgt. 

 

Een branderig gevoel en lokale irritatie kunnen optreden bij applicatie. Een allergische reactie 

is mogelijk. 

 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
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niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 

5. HOE BEWAART U “LIQUIFILM TEARS 1,4 % – OOGDRUPPELS, OPLOSSING” 

 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

Op kamertemperatuur bewaren (15-25°C). 

 

Uiterste gebruiksdatum:  

Vóór opening van de fles heeft het preparaat een uiterste gebruiksdatum. 

De vervaldatum staat gedrukt op de verpakking en is aangegeven met zes cijfers achter de 

afkorting “EX”. De twee eerste cijfers geven de maand (laatste dag) en de vier laatste cijfers 

het jaar van de uiterste houdbaarheidstermijn aan. 

Gebruik Liquifilm Tears 1,4 % niet meer na de datum achter “EX” op de buitenverpakking of 

op de fles. 

 

Na opening van de fles mag Liquifilm Tears 1,4 % niet langer dan 4 weken gebruikt worden.  

 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Wat bevat Liquifilm Tears 1,4 %  
- De werkzame stof is

- 
 : Polyvinylalcohol 1,4 % (14 mg/ml). 

De andere bestanddelen zijn 

 

: Benzalkonium chloride - Dinatrium edetaat - Natrium 

chloride - Dinatrium fosfaat heptahydraat- Mononatrium fosfaat monohydraat - Natrium 

hydroxide – Zoutzuur - Gezuiverd water. 

Hoe ziet Liquifilm Tears 1,4 % er uit en wat is de inhoud van de verpakking 

Oogdruppels in oplossing in een druppelflesje van 15 ml. 

Heldere, kleurloze oplossing. 

 

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

Allergan Pharmaceuticals Ireland 

Castlebar Road 

Westport, County Mayo 

IERLAND 

 

Registatienummer: 4509 IE 12 F13 

 

Afleveringwijze : Vrije aflevering. 

 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale 

vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 

Allergan n.v. 

Terhulpsesteenweg 6D  

BE-1560 Hoeilaart 

Telefoon : 02/351.24.24 

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 11/2007. 
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