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Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van
art. 8A van het Besluit Diergeneesmiddelen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld
door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene
informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Natriumchloride oogzalf
Samenstelling:
Werkzame bestanddeel: natriumchloride 50mg/g.
Bevat de volgende hulpstoffen: wolvet, cetostearylalcohol, vloeibare paraffine, witte vaseline en
gezuiverd water.
Eigenschappen:
De hoge concentratie natriumchloride in deze oogzalf zorgt ervoor dat er water wordt onttrokken
aan het hoornvlies van het oog, waardoor dit tijdelijk helderder wordt.
Doeldieren:
Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat.
Indicaties:
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij oogirritatie ten gevolge van beschadiging of zwelling van het
hoornvlies, hoornvliestransplantatie, lensverwijdering, lenstransplantatie of lensbeschadiging.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Natriumchloride oogzalf mag niet gebruikt worden bij overgevoeligheid of allergie voor één of meer
van de bestanddelen.
Toediening en dosering:
Breng de zalf voor toedienen in de hand op lichaamstemperatuur.
De gebruikelijke dosering is 3-4 x per dag het (de) aangedane oog (ogen) zalven.
Was voor en na het gebruik altijd de handen.

Bijwerkingen:
Er zijn voor zover bekend geen bijwerkingen te verwachten bij het gebruik van dit geneesmiddel.
Interacties met andere geneesmiddelen:
Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen te verwachten met
andere medicijnen of stoffen. Echter, indien ook andere oogdruppels worden gegeven is het van
belang dit aan de dierenarts door te geven.
Fabrikant:
Dit geneesmiddel is gemaakt door Apotheek De Collegiale Bereider.
Bewaarcondities:
De ongeopende tube is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits bewaard in de
koelkast (2-8°C).
Na openen is de oogzalf nog 1 maand houdbaar mits bewaard in de koelkast.
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