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Vidisic  

Vidisic EDO 

2 mg/g Carbopol 980 

Ooggel 
 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Vidisic 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. 

 

1. Wat is Vidisic/Vidisic EDO en waarvoor wordt het gebruikt? 

In deze bijsluiter 

2. Wat u moet weten voordat u Vidisic/Vidisic EDO gebruikt? 

3. Hoe wordt Vidisic/Vidisic EDO gebruikt? 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

5. Hoe bewaart u Vidisic/Vidisic EDO? 

6. Aanvullende informatie. 

 

 

 

1. Wat is Vidisic/Vidisic EDO en waarvoor wordt het gebruikt? 

Farmaceutische vorm :  Ooggel, een kleurloze transparante gel. 

Geneesmiddelengroep: kunsttranen. 

Therapeutische indicaties: Vervanging voor traanvocht bij droogte van de ogen zoals door vermindering van 

de traanproduktie, of wanneer de oogleden niet volledig kunnen gesloten worden.  

 

 

2. Wat u moet weten voordat u Vidisic/Vidisic EDO gebruikt. 

 

Gebruik Vidisic/Vidisic EDO niet 

Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Vidisic/Vidisic EDO. 

 

Wees extra voorzichtig met Vidisic/Vidisic EDO. 

Als de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert, moet men de behandeling staken en de oogarts 

raadplegen. 

Contactlenzen mogen alleen gedragen worden na overleg met de arts.  Ze moeten voor toediening 

uitgenomen worden en  kunnen 15 minuten na indruppelen opnieuw ingezet worden. 

Als u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek "Gebruik van Vidisic/Vidisic EDO 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. 
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Gebruik met andere geneesmiddelen 

Er zijn geen lokale noch systemische interacties met andere geneesmiddelen bekend.  Indien andere 

oogpreparaten gelijktijdig met Vidisic/Vidisic EDO gebruikt moeten worden, wordt Vidisic/Vidisic EDO bij 

voorkeur als laatste toegediend (ca. 15 minuten later) om aldus een verminderde werking van het eerder 

toegediend preparaat te vermijden alsook de verblijfsduur van Vidisic/Vidisic EDO in het oog te verzekeren. 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs gebruikt heeft, ook als het 

geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 

 

Gebruik van Vidisic/Vidisic EDO met voedsel en drank. 

Er zijn geen bijzondere opmerkingen. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift 

gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u 

een geneesmiddel gebruikt. 

 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Dit geneesmiddel beïnvloedt na toepassing kortstondig het gezichtsvermogen.  Men dient hiermee rekening te 

houden bij het besturen van een voertuig en het bedienen van machines. 

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Vidisic/Vidisic EDO 

Niet van toepassing. 

 

 

 

3. Hoe wordt Vidisic/Vidisic EDO gebruikt? 

Volg deze instructies nauwgezet tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw 

arts of uw apotheker.  Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw. 

Dosering: 2 tot  3 maal per dag of volgens doktersvoorschrift 1 druppel in de conjunctivaalzak van het oog 

druppelen. 

Om besmetting van het product te voorkomen mag de punt van de tube niet in aanraking komen met het oog en 

de oogleden. Sluit de tube Vidisic goed na elk gebruik. 

Vidisic EDO bevat geen bewaarmiddel.  Bewaar een geopende Vidisic EDO niet. Werp de in de unidose 

verpakking resterende gel weg. 

 

Wat u moet doen indien u meer van Vidisic/Vidisic EDO heeft gebruikt dan u zou mogen? 

Schadelijke effecten na een lokale toediening werden niet waargenomen.  Zelfs een accidentele inname van 

de volledige inhoud van een tube geeft geen aanleiding tot toxicologische gevolgen. 

Neem bij twijfel contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) 

 

Wat u moet  doen wanneer u bent vergeten Vidisic/Vidisic EDO  te gebruiken? 

Niet van toepassing. 

 

Als u stopt met het gebruik van  Vidisic/Vidisic EDO ? 

Niet van toepassing. 

 

 

 

https://www.farmaline.be/apotheek/order/vidisic-edo-collyre-60-x-06-ml-unidosis/


 3 

4. Mogelijke bijwerkingen. 

Zoals alle geneesmiddelen kan Vidisic/Vidisic EDO bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 

bijwerkingen krijgt 

De gezichtsscherpte kan na toediening kortstondig verminderd worden door de gel. Men dient hiermee 

rekening te houden bij het besturen van een voertuig en het gebruik van machines. 

Een branderig gevoel en lokale irritatie kunnen optreden bij het aanbrengen. 

Een allergische reactie is mogelijk. 

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. 

 

 

5. Hoe bewaart u Vidisic/Vidisic EDO 

Vidisic/Vidisic EDO buiten bereik en zicht van kinderen houden. 

Vidisic/Vidisic EDO worden bij kamertemperatuur bewaard (15 - 25°C), in de originele verpakking. 

Gebruik een Vidisic tube niet langer dan 1 maand na de eerste opening. 

Werp een geopende Vidisic EDO unidoseverpakking na gebruik weg. 

 

 

Uiterste gebruiksdatum: 

Gebruik Vidisic/Vidisic EDO niet meer na de datum achter "niet te gebruiken na" of "EX" zoals aangegeven 

op de verpakking. De uiterste gebruiksdatum stemt overeen met de laatste dag van de maand die op de 

verpakking gedrukt staat na de letters Ex (maand/jaar). 

 

 

6.Aanvullend informatie 

 

 

Wat bevat Vidisic ooggel. 

Werkzame stof : Acid. Polyacryl. (Carbopol 980) 2 mg / g. 

Andere bestanddelen zijn: Cetrimide 0.1 mg - Sorbitol - Natriumhydroxide. - Aq. ad iniect. q.s. ad 1 g 

 

Wat bevat Vidisic EDO ooggel. 

De werkzame stof is: Acid. Polyacryl. (Carbopol 980) 2 mg / g. 

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Sorbitol - Natriumhydroxide - Aq. ad iniect. q.s. ad 1 g 

 

Hoe ziet Vidisic / Vidisic EDO er uit en wat is de inhoud van de verpakking 

Verpakking Vidisic : 1 tube met 10 g 

Verpakking Vidisic EDO : unidose verpakking met  60  unidosis van 0,6ml 

 

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

 

TRAMEDICO N.V., Walgoedstraat 12 A , 9140 Temse 

 

Fabrikant  

Dr. MANN Berlin, Brunbütteler Damm 165 - 173, Berlijn - Duitsland 

 

Vidisic: BE145196 

Registratienummers: 

Vidisic EDO: BE230045 
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Afleveringswijze: 

 

Vrije aflevering 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08/2008. 
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