
GEBRUIKSAANWIJZING 

OPTIVE® Gel Drops 
 
Een unieke geldruppelformule die onmiddellijk verlicht, uitstekend comfort biedt en langdurig 

beschermt tegen symptomen van droge ogen. Langdurige verlichting voor 's nachts of overdag. 

Comfortabele oplossing met tweevoudige werking: bevochtigt en beschermt de osmose 

Beschrijving: 
OPTIVE Gel Drops is een multidosering steriele oplossing met natriumcarboxymethylcellulose 1%, 

glycerine 0,9%, erytritol, levocarnitine, boorzuur, natriumboraatdecahydraat, 

natriumcitraatdihydraat, kaliumchloride, calciumchloridedihydraat, 

magnesiumchloridehexahydraat en gezuiverd water. Het bewaarmiddel is PURITE® 0,01%, dat op 

het oog uiteenvalt in bestanddelen van natuurlijke tranen. 

OPTIVE Gel Drops kan worden gebruikt met alle soorten contactlenzen en mag tot 3 maanden na 

opening worden gebruikt. 

Gebruiksaanwijzing 
Breng volgens behoefte één of twee druppels aan in het oog/de ogen. 

Voorzorgen bij gebruik 
• Gebruik het product niet bij allergie voor een van de bestanddelen 
• Slik de oplossing niet in 
• Om besmetting of eventuele schade aan het oog te voorkomen, raak geen enkel deel van de top 

van het flesje aan en vermijd rechtstreeks contact met het oog 
• Sluit onmiddellijk na gebruik het flesje zorgvuldig 
• Gooi oplossing die 3 maanden na opening overblijft weg 
• Het product kan tijdelijk het zicht troebel maken 
• Gebruik het product niet meer na de houdbaarheidsdatum op het product 
• Houd buiten het bereik van kinderen 
• Bewaar op kamertemperatuur 
• Gebruik het flesje niet als de verzegeling op de hals van het flesje verbroken is voor u het 

product de eerste keer gebruikt 
• Gebruik het product niet als de kleur van de oplossing gewijzigd is 
• Wacht 15 minuten alvorens andere oogproducten aan te brengen 

 
Waarschuwingen 
Stop het gebruik en raadpleeg een arts als u pijn in het oog krijgt, uw zicht verslechtert, uw oog 

voortdurend rood ziet of geïrriteerd is of als de aandoening erger wordt. 

Verpakking 
OPTIVE Gel Drops is verpakt in plastic flesjes van 2 ml of 10 ml 
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