Oogdruppels
Ampullen
Bij droge, branderige
en vermoeide ogen

Gebruiken bij
Bij droge, branderige en vermoeide ogen.
Geeft een snelle en aanhoudende bevochtiging, verlichting en verfrissing. Helpt bij
het behoud van voldoende traanvocht in
het oog. Ook te gebruiken bij hooikoorts
en geschikt voor contactlensdragers en
gevoelige ogen.

• 1 0 x 0,4 ml
• H ersluitbare ampullen
• G een conserveringsmiddelen
Verfrissend en bevochtigend
Soms kunnen de ogen droog, branderig of
jeukend aanvoelen. Bijvoorbeeld als gevolg
van computergebruik, ouderdom, medicatie
of het dragen van contactlenzen.

Met hyaluronan en Euphrasia
A.Vogel Oogdruppels bevatten Euphrasia
(ogentroost) en hyaluronan. Het hyaluronan
in A.Vogel Oogdruppels is van plantaardige
oorsprong en helpt onder andere bij het
behoud van voldoende traanvocht in het
oog. Hierdoor zorgt het voor een snelle,
aangename en aanhoudende bevochtiging
en verfrissing van het oog.

1. Maak het aluminium zakje
open.

2. Breek voorzichtig één
ampul los.

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

3. Verwijder het dopje door
het vlakke gedeelte rond
te draaien.

Handige (meeneem) ampullen
A.Vogel Oogdruppels zijn verpakt in
handige, steriele, hersluitbare ampullen.

4. Knijp voorzichtig in de
ampul met duim en
wijsvinger boven het
geopende oog, zodat de
druppel in het oog valt.

Aluminium foliezakje
De ampullen zijn verpakt in een aluminium
foliezakje, om de kwaliteit en de houdbaarheid van de ampullen te waarborgen.
Dosering en gebruik
Volwassenen: 4-5x daags in beide
ogen 1 druppel.
Kinderen vanaf 3 jaar: 1-2x daags in beide
ogen 1 druppel.
Wij raden aan één ampul niet door
meerdere personen te laten gebruiken.
Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor één van de
componenten.

5. Sluit het oog langzaam
zodat de vloeistof zich
gelijkmatig over het oogoppervlak kan verdelen.
6. Sluit de ampul direct na gebruik.
7. Doe het zakje met de andere
ampullen goed dicht door de
geopende zijde dicht te plooien.
Wat moet u weten voor u A.Vogel
Oogdruppels gebruikt?
De aangegeven dosering niet overschrijden.
Gebruik tijdens zwangerschap
of borstvoeding
A.Vogel Oogdruppels kunnen, voor zover
bekend, overeenkomstig de aangegeven
dosering worden gebruikt.

Verdraagbaarheid
De ampullen bevatten geen conserveringsmiddelen. Hierdoor worden de druppels
ook bij gevoelige ogen en intensief gebruik
goed verdragen.
Samenstelling
HYALURONIC ACID (1 mg/ml), EUPHRASIA
OFFICINALIS, SODIUM CHLORIDE, BORIC ACID,
DISODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE,
SODIUM HYDROXIDE, HYDROCHLORIC ACID,
AQUA. Geen conserveringsmiddelen.
Bewaren
Bewaren tussen 15ºC en 25ºC. Buiten bereik
en zicht van kinderen houden.
Na opening van de ampul is het product
nog 12 uur te gebruiken, mits goed hersloten. Niet gebruiken na de vervaldatum.
Persoonlijk advies
Wilt u meer informatie of een
persoonlijk advies?
 www.avogel.nl, A.Vogel
gezondheidslijn: 0900 - 2464646,
e-mail: info@avogel.nl
Bw
 ww.avogel.be, A.Vogel
gezondheidslijn: 013/35.89.40,
e-mail: avogel@biohorma.be
Tips om droge, branderige en
vermoeide ogen te voorkomen
• Maak minder gebruik van kunstlicht
en werk niet te lang onafgebroken met
een beeldscherm.
• Draag contactlenzen niet langer dan
acht uur per dag.
• Draag eventueel een zonnebril om
lichtirritatie te voorkomen.

•M
 aak zo min mogelijk gebruik van aircon•

ditioning, kies liever voor een open raam.
P
 robeer niet te lang aaneengesloten tv
te kijken.

A.Vogel tuinen: EKO-keurmerk
De planten voor de A.Vogel producten
kweken we grotendeels in eigen tuinen.
Vanzelfsprekend op ecologische wijze (EKOkeur). Er komen dus geen kunstmest en
chemische bestrijdingsmiddelen aan te pas.
We oogsten op het moment dat de plant
de hoogste concentratie aan werkstoffen
bevat. Om de plant vervolgens direct vers
te verwerken tot een natuurlijk A.Vogel
product.

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.

0481
25ºC
15ºC

STERILE A

Fabrikant:
Biohorma B.V., J.P. Broekhovenstraat 16,
8081 HC Elburg, Nederland
Distributeur België: Biohorma Belgium NV/
SA, Bosstraat 54, B-3560 Lummen

Collyre
Ampoules
Yeux secs, irrités
et fatigués

A.Vogel Oogdruppels
Extra Intensief*

Bij zeer droge, branderige, vermoeide
ogen

10 ml

A.Vogel Oogdruppels*

Bij droge, branderige, vermoeide ogen

10 ml

A.Vogel Oogdruppels Ampullen*

Bij droge, branderige, vermoeide ogen

10x
0,4 ml

A.Vogel Pollinosan Hooikoorts
Oogdruppels*

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

10 ml

*Medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Utilisation avec les lentilles de contact
Si vous portez des lentilles de contact,
il n’est pas nécessaire de les ôter avant
d’appliquer le collyre.
Ampoules (à emporter) pratiques
A.Vogel Collyre est conditionné en ampoules refermables stériles et pratiques.

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor
het laatst gewijzigd op 6 juli 2015.

Assortiment
A.Vogel Oogdruppels zijn verkrijgbaar in:

Contient de l’acide hyaluronique
et de l’euphrasia
A.Vogel Collyre contient de l’euphrasia et
de l’acide hyaluronique. L’acide hyaluronique contenu dans A.Vogel Collyre est
d’origine végétale et aide, entre autres,
au maintien d’une quantité suffisante de
liquide lacrymal. D’où une hydratation et
un rafraîchissement rapides, agréables et
prolongés de l’œil.

Indications
Pour les yeux secs, irrités ou fatigués
Hydrate, soulage et rafraîchit rapidement
et de manière prolongée. Aide au maintien
d’une quantité suffisante de liquide lacrymal. A utiliser également en cas de rhume
des foins, yeux sensibles, et convient aux
porteurs de lentilles de contact.

• 10 x 0,4 ml
• Ampoules refermables
• Sans conservateurs
Rafraîchissant et hydratant
Parfois les yeux peuvent être secs, irrités ou
démanger. Par exemple suite à l’utilisation
d’un ordinateur ou au port de lentilles de
contact, ou en raison de l’âge ou d’une
médication.

Sachet en aluminium
Les ampoules sont emballées dans un
sachet en aluminium pour garantir leur
qualité et leur durée de conservation.
Posologie et mode d’emploi
Adultes : 4-5 fois par jour, 1 goutte dans
chaque œil.
Enfants à partir de 3 ans : 1-2 fois par jour,
1 goutte dans chaque œil.
Nous recommandons de ne pas utiliser la
même ampoule pour plusieurs personnes.
Ne pas utiliser
En cas d’hypersensibilité à un des
constituants.

1. O
 uvrez le sachet en
aluminium.

2. R
 ompez une ampoule avec
précaution.

3. Ô
 tez le bouchon en faisant
tourner la partie plate.

4. P
 ressez délicatement
l’ampoule avec le pouce
et l’index au-dessus de
l’œil ouvert de manière
à ce que la goutte tombe
dans l’œil.
5. F ermez l’œil lentement
pour que le liquide puisse
s’étaler uniformément sur
la surface de l’œil.
6. R
 efermez l’ampoule immédiatement
après usage.
7. R
 efermez bien le sachet contenant les
autres ampoules en repliant le côté
ouvert.
Que devez-vous savoir avant d’utiliser
A.Vogel Collyre ?
Ne pas dépasser la posologie indiquée.
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