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AUGVERZ

Benaming  

AUGVERZ 1 mg/ml + 3 mg/ml oogdruppels, oplossing

Samenstelling  

Dextran 70 1,0 mg - Hypromellos. 3,0 mg - Polidronii chlor. 0,011 mg - Borax - Natr. 
chlor. - Kal. chlor. - Natr. hydrox. et/aut Ac. hydrochlor. - Aq. purif. q.s. ad 1 ml.

Farmaceutische vorm  

Oogdruppels, oplossing.
Druppelflesje van 5, 10 en 15 ml.

Farmacotherapeutische groep  

Oogdruppels tegen uitdroging van het oog.

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

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  
Alcon NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde

Fabrikant  
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
2870 PUURS

Alcon Cusi S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Spanje

Aangewezen bij  

- Droge ogen
- Ontoereikende werking van de traanklieren
- Instabiliteit van de traanfilm

Omstandigheden waarbij gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden  
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AUGVERZ

Overgevoeligheid aan een van de bestanddelen van dit preparaat.

Bijzondere voorzorgen  

Ingeval van aanhoudende irritatie, de toediening onderbreken. 
AUGVERZ is een steriel product. Om elke bezoedeling te vermijden, de flaconopening 
niet aanraken. 
Enkel voor plaatselijk gebruik in het oog.

Zwangerschap en borstvoeding  

Hypromellose en Dextran 70 zijn inerte bestanddelen zonder farmacologische activiteit. 
Zij worden niet verondersteld systemisch te worden geabsorbeerd en systemische 
toxiciteit te vertonen of enig effect te hebben op het voortplantingsproces. 

Rijvaardigheid en gebruik van machines  

Aangezien oogdruppels een tijdelijke vertroebeling van het zicht kunnen veroorzaken na 
de indruppeling, wordt het besturen van voertuigen of het bedienen van gevaarlijke 
machines afgeraden tenzij het zicht helder is. 

Hoe gebruiken en hoeveel  

1 of 2 druppels in elk oog, telkens wanneer de noodzaak zich doet voelen.

Ongewenste effecten  

Dit product kan in uitzonderlijke gevallen lokale irritatie veroorzaken. Lokale 
overgevoeligheidsreacties komen zelden voor.
Als u ongewenste effecten constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld of 
ernstig zijn, licht dan uw arts of apotheker in.

Bewaring  

De vervaldatum nagaan op de verpakking.
Goed sluiten na elk gebruik.
Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C.
Dit geneesmiddel weggooien vier weken na de eerste opening van de flacon.
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AUGVERZ

Houdbaarheid  

Ongeopend: zie vervaldatum op de verpakking na het teken "Exp" (maand/jaar).

Datum van de laatste revisie van de bijsluiter  

 02/2018

Datum van goedkeuring van de bijsluiter:  

 03/2018
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