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Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
De werkzame component in Dinatriumedetaat oogwassing 2% LUMC is edetaat.
Edetaat bindt aan kalk (calcium). Hierdoor wordt kalk uit het hoornvlies van het oog opgelost. Ook bevordert
edetaat de wondgenezing.
Artsen schrijven het voor bij kalkafzetting in het oog, bij zweertjes van het hoornvlies van het oog (samen met
antibiotica oogdruppels) en bij verbranding van het hoornvlies door ongebluste kalk (calciumoxide).
Bij een infectie met bacteriën of andere ziekteverwekkers versterkt edetaat de werking van antibioticaoogdruppels.
Soms moet u bij dit preparaat ook een zachte contactlens dragen. Hierdoor maakt het medicijn een beter contact
met het hoornvlies, waardoor het beter werkt. Bovendien beschermt de zachte contactlens het hoornvlies.

Bijwerkingen
Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, al krijgt zeker niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
Zeer zelden
• Overgevoeligheid voor edetaat (= werkzame stof). Dit kunt u merken aan jeuk, roodheid, zwelling of
huiduitslag. Raadpleeg dan uw arts. Indien u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het in de
toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn.
Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere
bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
U kunt bijwerkingen daarnaast melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website:
www.lareb.nl). Door bijwerkingen hier te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe, wanneer en hoelang?
Hoe en wanneer moet ik dit medicijn gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.
Hoe?

Gebruik van de oogwassing met een oogbadje; dit kunt u verkrijgen bij de apotheek.
•
•
•
•
•
•
•
•

Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
Als u contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogwassing
gebruikt. Overleg met uw (oog)arts of u uw contactlenzen mag dragen bij uw oogaandoening.
Klap de dop van de fles open en vul het oogbadje voor de helft met de oogwassing. Klap meteen
de dop weer op de fles om de inhoud steriel te houden.
Buig het hoofd voorover en sluit met het oogbadje het oog geheel af.
Breng het hoofd langzaam achterover en knipper een paar maal met het oog in de vloeistof.
Gooi vervolgens de inhoud van het oogbadje weg. Giet de gebruikte oplossing nooit terug in de
fles.
Spoel het oogbadje goed uit met stromend kraanwater. Daarna kunt u eventueel het andere oog
wassen.
Droog het oogbadje daarna goed af met een schone theedoek.

Wanneer?
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Afhankelijk van de toepassing wordt dit oogpreparaat enkele malen tot wel tien keer per dag toegepast. U kunt
de toediening het beste zo goed mogelijk verdelen over de dag voor een constant effect.
Hoelang?
Uw (oog)arts bepaalt hoelang u dit medicijn moet gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

Dosis vergeten of teveel gebruikt?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
U gebruikt dit medicijn enkele malen tot wel tien keer per dag. Het is belangrijk dit consequent te doen. Mocht u
toch een toediening vergeten zijn: dien het oogpreparaat alsnog toe.
Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.
Wat u moet doen wanneer u teveel heeft gebruikt?
Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen

Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Raadpleeg eerst uw (oog)arts of apotheker als u ook andere medicijnen in het oog gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil worden?
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Wanneer niet gebruiken?
Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?
U mag dit middel niet gebruiken:
• Wanneer u overgevoelig bent voor edetaat.
Als u twijfelt of bovenstaande situatie op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Stoppen
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

Samenstelling
Wat zit er in dit medicijn?
Dinatriumedetaat oogwassing 2% LUMC bevat per ml (= milliliter) 20 mg dinatriumedetaat. Verder bevat de
oogwassing natriumchloride, borax-10-water en gezuiverd water.
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Bewaren
Hoe moet ik het medicijn bewaren?
Bewaar de oogwassing beneden de 25 °C, niet in de vriezer. De oogwassing is dan houdbaar tot de uiterste
gebruiksdatum die op het etiket staat. Nadat de fles is aangebroken is de oogwassing nog 24 uur houdbaar, maar
niet langer dan de uiterste gebruikstermijn die op de verpakking staat. U kunt eventueel op de verpakking
noteren wanneer u deze heeft geopend.
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker
Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van
de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige
onjuistheid in deze tekst.
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