
Oogdruppels

steeds maar één druppel vrijkomen, wat het doseren heel 
gemakkelijk maakt. In de unieke flacon blijft de vloeistof 
steriel zonder gebruik te maken van conserveringsmid-
delen, zodat het product ook na opening vaak kan worden 
gebruikt. De oogdruppels zijn na opening nog 6 maanden 
houdbaar. Ook geschikt voor contactlensdragers.

Gebruik bij contactlenzen 
Als u contactlenzen draagt, hoeft u deze niet uit te nemen 
voor het gebruik van de oogdruppels.

Applicator
Heeft u moeite met druppelen in uw oog? Vraag dan de 
gratis applicator aan via de A.Vogel gezondheidslijn  
(0900 - 246 46 46) of stuur een mail naar info@avogel.nl

Dosering en gebruik
Volwassenen: naar behoefte tot maximaal 5x daags in 
beide ogen 1 druppel.

A.Vogel Oogdruppels mag zonder onderbreking niet langer 
dan 30 dagen aaneengesloten gebruikt worden. Als na  
3 dagen gebruik geen verbetering optreedt of uw klachten 
verergeren of wanneer de ogen ontstoken raken, neemt u 
dan contact op met uw huisarts. 
 
Kinderen vanaf 12 jaar: 1-2x daags in beide ogen  
1 druppel, nadat een arts is geraadpleegd.

A.Vogel Oogdruppels kunnen bij kinderen vanaf 12 jaar  
gebruikt worden, mits vooraf door een huisarts is vast-
gesteld dat de oogproblemen niet een andere medische 
behandeling vereisen. De maximale gebruiksduur bij kinde-
ren dient te worden vastgesteld door een arts, maar deze 
mag de 30 dagen niet overschrijden. A.Vogel Oogdruppels 
moeten door een volwassene worden toegediend. Kinderen 
kunnen de toediening van oogdruppels als vervelend erva-
ren. Wees daarom alert op onverwachte bewegingen van 
het kind om te voorkomen dat de flacon de oogbol raakt.

Bij aanvullende oogbehandelingen met andere oog-
druppels moet een toedieningsinterval van minimaal  
30 minuten worden aangehouden. A.Vogel Oogdruppels 
dient als laatste te worden toegediend.
Oogzalven moeten ten minste 30 minuten na het toe-
dienen van A.Vogel Oogdruppels in de conjunctivale zak 
van het oog worden aangebracht.

De druppelflacon bevat 10 ml steriele oplossing (circa  
300 druppels). Er blijft altijd een restje vloeistof in de 
flacon achter. We raden aan om de inhoud van één flacon 
altijd door dezelfde persoon te laten gebruiken.

1  Verwijder het gekleurde dopje van  
de flacon. 

2  Voor het eerste gebruik: houd de flacon op 
de kop boven de hand met de duim op de 
onderzijde en de wijs- en middelvinger langs 
het tuitje. Druk enkele malen op de bodem tot 
de eerste druppel valt. De druppelflacon is nu 
gereed voor gebruik.

3  Buig het hoofd (licht) achterover en trek het 
onderste ooglid iets naar beneden. Richt 
de druppelaar boven het oog. Druk met de 
duim op de bodem van de flacon zodat een 
druppel in het oog valt. De oogdruppels 
moeten in de conjunctivale zak van het oog 
worden aangebracht.

4  Sluit het oog langzaam zodat de vloeistof 
zich gelijkmatig over het oogoppervlak kan 
verdelen.

Sluit de flacon na gebruik goed af met het dopje.

Oogdruppels

Gebruiken bij
Droge, branderige of vermoeide ogen. Geeft een snelle, 
aanhoudende bevochtiging en verlichting. Helpt bij het 
behoud van voldoende traanvocht in het oog. Ook geschikt 
voor contactlensdragers.

• 10 ml steriele oplossing 
• geen conserveringsmiddelen
• na opening 6 maanden houdbaar

Bevochtigend
Soms kunnen de ogen droog, branderig of vermoeid 
aanvoelen. Bijvoorbeeld door computergebruik, verwar-
ming of airconditioning, ouderdom of het dragen van 
contactlenzen.

Met Hyaluronan en Euphrasia (ogentroost) 
A.Vogel Oogdruppels bevat Euphrasia (ogentroost) en 
hyaluronan. Het hyaluronan in A.Vogel Oogdruppels is van 
plantaardige oorsprong en helpt bij het behoud van vol-
doende traanvocht in het oog. Dit zorgt voor een snelle, 
aangename en aanhoudende bevochtiging van het oog. 

Unieke druppelflacon 
A.Vogel Oogdruppels is verpakt in een unieke druppel-
flacon. Dit gebruiksvriendelijke druppelsysteem laat 



Wat moet u weten voor u A.Vogel Oogdruppels gebruikt?
De aangegeven dosering niet overschrijden.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding
Er is geen informatie beschikbaar over het gebruik tijdens 
de zwangerschap of de periode van het geven van borst-
voeding. Het verdient aanbeveling tijdens de zwangerschap 
en de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, eerst 
uw behandelend arts te raadplegen. 

Niet gebruiken bij 
Overgevoeligheid voor een van de componenten. 

Mogelijke bijwerkingen
In enkele gevallen kunnen tijdens toediening over-
gevoeligheidsreacties (branderig gevoel en lokale pijn)   
in het oog optreden. 

Verdraagbaarheid
De speciale steriele druppelflacon maakt het gebruik van 
conserveringsmiddelen overbodig. Hierdoor worden de 
druppels ook bij intensief gebruik goed verdragen.

Ingrediënten
Hyaluronic acid (1 mg/ml), Euphrasia officinalis (0,1%), 
Sodium chloride, Boric acid, Disodium tetraborate  
decahydrate, Aqua.  
 
Geen conserveringsmiddelen.

Bewaren
Bewaren tussen 8ºC en 25ºC. Buiten het zicht en bereik van 
kinderen bewaren. Na opening 6 maanden houdbaar. Niet 
gebruiken na de vervaldatum.

Persoonlijk advies
Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies?  
Kijk dan op www.avogel.nl of bel met de A.Vogel  

gezondheidslijn 0900 - 246 46 46 of stuur een e-mail  
naar info@avogel.nl

Tips
•  Maak zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk daglicht  

en werk niet te lang achtereen met een beeldscherm.
•  Draag contactlenzen niet langer dan de fabrikant aan-

beveelt.
•  Draag eventueel een zonnebril om lichtirritatie te  

voorkomen.
•  Maak zo min mogelijk gebruik van airconditioning,  

kies liever voor een open raam.
•  Probeer niet te lang aaneengesloten tv te kijken.

Zorg voor het milieu
A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk  
te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk  
gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde  
verpakkingsmaterialen. Deze materialen hebben  
bij verbranding geen schadelijke effecten op het  
milieu of zijn geschikt voor recycling.
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Distributeur:
A.Vogel B.V.
J.P. Broek hovenstraat 16
NL-8081 HC  Elburg 

 Fabrikant:
HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck, Duitsland

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd 
in maart 2021.
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*Medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

A.Vogel Oogdruppels 
extra intensief*

Bij zeer droge, brande-
rige, vermoeide ogen

10ml

A.Vogel Oogdruppels* Bij droge, branderige, 
vermoeide ogen

10ml

A.Vogel Pollinosan 
Hooikoorts  
oogdruppels*

Bij rode, branderige 
en jeukende ogen als 
gevolg van een seizoens-
gebonden allergische 
reactie (hooikoorts)

10ml

Assortiment
A.Vogel Oogdruppels zijn verkrijgbaar in:

Fabrikant

Te gebruiken tot (vervaldatum)

Lotnummer

Voor gebruik gebruiksaanwijzing lezen

Temperatuurgrenzen

Het product is steriel door aseptische filtratie

Gebruiksaanwijzing lezen (met betrekking tot waarschu-
wingen en voorzorgsmaatrelen)

CE-symbool met notifiedbodynummer

STERILE A


