
Wanneer Daro EasyDrop Hydratatie & Anti-Staar Oogdruppels niet te gebruiken? 
• Gebruik het product niet bij overgevoeligheid voor een of meer van de bestanddelen. 
• Stop het gebruik wanneer er een allergische reactie optreedt.
• Gebruik het product niet bij een bacteriele, schimmel of virale infectie van het oog. 
• Gebruik het product niet bij een abnormale werking van de schildklier. 

Bewaarinstructies 
• Houd buiten het bereik en zicht van kinderen. 
• Houd het product verwijderd van hittebronnen. 
• Bewaren op een droge plek tussen de 5°C en 35°C.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
• Het product is enkel bedoeld voor uitwendig gebruik.
• Gebruik het product niet wanneer de verpakking beschadigd is.
• Zorg dat de punt van de druppelflacon nooit in aanraking komt met het oog of andere oppervlakken; dit zou de samenstelling van het product kunnen aantasten.
• Gebruikt u ook andere oogproducten? Wacht dan tenminste 15 minuten voor u Daro EasyDrop Oogdruppels 50+  aanbrengt.
• De oogdruppels moeten altijd na het andere product worden aangebracht. 
• Een verpakking die herhaaldelijk gebruikt kan worden, moet slechts door 1 persoon gebruikt worden

Melden van medische incidenten of ongewenste reacties:
Raadpleeg altijd een arts of apotheker in het geval van bijwerkingen.

Medische incidenten of ongewenste reacties kunnen daarnaast ook worden gericht aan de distributeur van dit product.
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1.  Was voor het aanbrengen 
de handen.

Samenstelling
Natriumhyaluronaat, kaliumjodide, natriumchloride, boorzuur, natriumtetraboraat, sterk gezuiverd water. 

Beschrijving
Oogdruppels met een samenstelling van natriumhyaluronaat en kaliumjodide. Kaliumjodide werkt plaatselijk als een krachtig antioxidant op het oogoppervlak waardoor het lensvertroebeling en de 
vorming van floaters in het glasvocht vermindert. Natriumhyaluronaat verbetert door haar specifieke fysische visco elastische eigenschappen de stabiliteit van de traanfilm en herstelt het zichtcomfort. 

Waarvoor dienen Daro EasyDrop Hydratatie & Anti-Staar Oogdruppels?
Daro EasyDrop Hydratatie & Anti-Staar Oogdruppels is bedoeld voor de hydratatie van het oogoppervlak en kan gebruikt worden ter ondersteuning van het voorkomen van lensvertroebeling en het ontstaan 
van floaters in het glasvocht.

Hoeveelheid en gebruik
Breng indien nodig 1 druppel aan in het onderste ooglid. Daro EasyDrop Hydratatie & Anti-Staar Oogdruppels kan dagelijks worden gebruikt en is door de afwezigheid van conserveringsmiddelen geschikt 
voor contactlensdragers. Doorgaans wordt Daro EasyDrop Hydratatie & Anti-Staar Oogdruppels 3 tot 4 keer per dag gebruikt, waarbij 1 druppel per keer per oog wordt aangebracht. Indien nodig is vaker 
aanbrengen toegestaan. 

Gebruiksaanwijzing 
Daro EasyDrop Hydratatie & Anti-Staar Oogdruppels is enkel voor gebruik in het onderste ooglid.

8.  Doe na gebruik de dop weer op het flesje.
9.   Spoel het oog na gebruik niet schoon met 

water of een andere vloeistof.
10.  Gebruik na de dag van opening niet langer dan 

30 dagen ononderbroken en niet langer dan 90 
dagen onderbroken. (Rekening gehouden met 
enkele dagen van geen gebruik.)

2.  Verwijder de dop . Zorg er 
hierbij voor dat de punt 
van de druppelflacon 
nooit in aanraking komt 
met het oog of andere 
oppervlakken.

3. Buig het hoofd licht naar achteren.
4.  Houd het flesje verticaal naar beneden 
gericht.

5.  Trek het onderste ooglid omlaag 
en knijp in het flesje, zodat er 1 
oogdruppel in het ooglid terecht komt.

6.  Doe het oog dicht en beweeg de 
oogbol, zodat de vloeistof zich kan 
verspreiden.

7.  Herhaal dezelfde procedure voor het 
andere oog.

SMERENDE OOGDRUPPELS
Met hyaluronzuur 0,1%, oplossing. 
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• Gebruik het product niet na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking geprint staat. 
• Gebruik na de dag van opening niet langer dan 30 dagen ononderbroken en niet langer dan 90 dagen onderbroken.
  (rekening gehouden met enkele dagen van geen gebruik.)
• Gooi ongebruikte vloeistof weg. 
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Verpakking
Fles van 10 ml in kartonnen verpakking.
Medisch Hulpmiddel 

When not to use Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops
• Do not use the product in case of hypersensitivity to one or more of the ingredients.
• Discontinue use if an allergic reaction occurs.
• Do not use the product on a bacterial, fungal or viral infection of the eye.
• Do not use the product in case of abnormal thyroid function.

Storage instructions
• Keep out of the reach and sight of children.
• Keep the product away from heat sources.
• Store in a dry place between 5 ° C and 35 ° C.

Warnings and Precautions
• The product is intended for external use only.
• Do not use the product if the packaging is damaged.
• Never allow the tip of the dropper bottle to come into contact with the eye or other surfaces; this could affect the composition of the product.
• Do you also use other eye products? Wait at least 15 minutes before applying Daro EasyDrop Eye Drops 50+.
• The eye drops should always be applied after the other product.
• A packaging that can be used repeatedly, should only be used by 1 person.

Reporting medical incidents or adverse reactions:
Always consult a doctor or pharmacist in case of side effects.

In addition, medical incidents or adverse reactions can also be directed to the distributor of this product.
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1. Wash hands before applying

Composition
Sodium hyaluronate, potassium iodide, sodium chloride, boric acid, sodium tetraborate, highly purified water.

Description
Eye drops with a composition of sodium hyaluronate and potassium iodide. Potassium iodide acts locally as a powerful antioxidant on the surface of the eye, reducing clouding of the lens and the formation 
of floaters in the vitreous humor. Due to its specific physical viscoelastic properties, sodium hyaluronate improves the stability of the tear film and restores visual comfort.

What are Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops used for?
Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops is intended for hydration of the surface of the eye and can be used to support the prevention of lens clouding and the formation of floaters in the 
vitreous humor.

Quantity and use
If necessary, apply 1 drop in the lower eyelid. Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops can be used daily and is suitable for contact lens wearers due to the absence of preservatives. Typically, 
Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops are used 3 to 4 times a day, applying 1 drop at a time per eye. More frequent application is allowed if necessary. 

Instructions
Daro EasyDrop Hydration & Anti-Cataract Eye drops is for external use in the lower eyelid only.

8.  Put the cap back on the bottle after use. 
9.   Do not rinse the eye with water or any other 

liquid after use. 
10.  From the date of first opening do not use for 

more than 30 days continuously or for more 
than 90 days intermittently. 

2.  Remove the cap and apply 
to the eye. Never allow the 
tip of the dropper bottle to 
come into contact with the 
eye or other surfaces. 

3. Bend the head backwards. 
4.  Hold the bottle vertically downwards. 
5.  Pull the eyelid down and squeeze 
the bottle, so that 1 eyedrop ends in 
the eyelid. 

6.  Close the eye and move the eyeball 
so that the liquid can disperse. 

7.  Repeat the same procedure for the 
other eye. 

11390A_NLSTERILE   A

• Do not use the product after the expiry date printed on the packaging.
• After the day of opening, use no longer than 30 days uninterrupted and no longer than 90 days interrupted. 
  Take into account a few days of no use.)
• Discard any unused liquid.
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Packing
Bottle of 10 ml in carton packaging.
Medical Device
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LUBRICATING EYE DROPS
With hyaluronic acid 0.1% solution


