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Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken,  
omdat er belangrijke informatie in staat voor uw behandeling. 
Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen of twijfels heeft. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. 
- Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt. 
- Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 

 

Registratienummer : 152 IS 299 F 13 

Inhoud van deze bijsluiter 
 
1. Wat is OCUGEL en waarvoor wordt het gebruikt ? 
2. Wat u moet weten voordat u OCUGEL gebruikt. 
3. Hoe wordt OCUGEL gebruikt ? 
4. Mogelijke bijwerkingen. 
5. Hoe bewaart u OCUGEL ?  
6. Aanvullende informatie. 
 

OCUGEL, 2,5 mg/g, Ooggel 
(Carbomer 974 P) 

 
De werkzame stof is Carbomeer 974 P, een synthetisch polymeer van reticulair acrylzuur, met een 
hoog moleculair gewicht. 
De andere bestanddelen zijn : benzalkoniumchloride - sorbitol – lysinemonohydraat – natriumacetaat – 
polyvinylalcohol – water voor injecties. 
 
Registratiehouder : Meda Pharma n.v. – Terhulpsesteenweg 166 – 1170 Brussel 
Fabrikant : URSAPHARM GmbH – Saarbrücken/Bübingen (Duitsland)  

 
1. Wat is OCUGEL Ooggel en waarvoor wordt het gebruikt ? 
 

Ooggel in druppelflesje van 10 g. 
Geneesmiddelengroep : dit geneesmiddel beschermt en smeert het te droge oog. 
Therapeutische indicaties : dit geneesmiddel wordt aanbevolen om de irritatieverschijnselen te 
verzachten die kunnen optreden wanneer de ogen te droog worden als gevolg van ontoereikende 
traanproductie. Het vormt een doorzichtige, smerende en bevochtigende film aan het oogoppervlak. 

 
2. Wat u moet weten voordat u OCUGEL Ooggel gebruikt 
 

Gebruik OCUGEL niet als u overgevoelig bent voor de actieve stof of voor één van de andere 
bestanddelen. 

 
Gebruik OCUGEL niet tijdens het dragen van contactlenzen. 
 
Als de symptomen van het droge oog aanhouden of verergeren, de behandeling stopzetten en een 
oogarts raadplegen. 

 
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van OCUGEL in 
combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen. 
 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of 
dat in het verleden is geweest. 
 
Gebruik van OCUGEL in combinatie met voedsel en drank 
 
niet van toepassing 
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Zwangerschap 

 
Over gebruik van OCUGEL tijdens de zwangerschap zijn tot heden geen nadelige gevolgen 
bekend. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Borstvoeding 
 
Over gebruik van OCUGEL tijdens de borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend. 

 Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
 
Een gezichtsstoornis van korte duur kan vlak na indruppelen van het product optreden, totdat de gel 
zich gelijkmatig over het oogoppervlak verspreid heeft. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van OCUGEL 
 
Oogirritatie kan optreden door de aanwezigheid van benzalkoniumchloride. 
 
Gebruik van OCUGEL in combinatie met andere geneesmiddelen 
 
OCUGEL, 2,5 mg/g, Ooggel kan de contact-tijd van topisch toegediende oogdruppels of oogzalven 
verlengen. Bijkomende geneesmiddelen voor het oog moeten dus ongeveer 15 minuten voor het 
indruppelen van OCUGEL, 2,5 mg/g, Ooggel toegediend worden.  
 
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, om mogelijke interacties 
te vermijden. 
 

3.  

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

Hoe wordt OCUGEL Ooggel toegediend ? 
 

Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. 
 

Dosering : gemiddeld 1 druppel 1 tot 4 maal daags. 
De indruppelingen naargelang de behoefte over de dag spreiden. 
Gebruiksaanwijzing en toedieningsweg : voor indruppeling in het oog. Zich zorgvuldig de handen 
wassen vóór gebruik. 
Het is aangeraden de flacon goed recht te houden en er vervolgens lichtjes op te drukken zodat er 
zich gemakkelijk een druppel kan vormen. 
Het onderste ooglid lichtjes naar beneden trekken en naar boven kijken. 1 druppel gel in de 
conjunctivale zak toedienen.  
Vermijd het contact van het uiteinde van de flacon met het oog of met de oogleden. 
Na indruppeling is het aangewezen de flacon ondersteboven in zijn oorspronkelijke verpakking te 
bewaren om de vorming van druppels bij de volgende toediening te vergemakkelijken. 

 
Stop de behandeling niet voortijdig zonder doktersadvies. 
 
Wanneer u vergeten bent OCUGEL toe te dienen, neem dan nooit een dubbele dosis om zo de 
vergeten dosis in te halen. 
  
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om de behandeling te stoppen. 
 
Een overdosering ter hoogte van het oog of eventueel door orale inname is niet van klinisch belang. 
Wanneer u te veel OCUGEL heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw 
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
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4. Mogelijke bijwerkingen  
 

Zoals alle geneesmiddelen kan OCUGEL bijwerkingen hebben. 
Tijdens de behandeling kunnen na indruppeling gezichtsstoornissen van voorbijgaande aard 
voorkomen. 
 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld en die u als ernstig 
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 

 
5. Hoe bewaart u OCUGEL Ooggel ?  
 

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. 
Niet boven 25°C bewaren en tegen licht beschermen. 
 
Een geopende flacon niet langer dan 1 maand gebruiken. 

 
Uiterste gebruiksdatum : gebruik OCUGEL niet meer na de vervaldatum achter “EX” op de 
verpakking. 
 

6. Aanvullende informatie 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.  

Afleveringswijze : vrije aflevering 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in februari 2006. 
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