
Ocularin® Clear, oogzalf voor dieren

Naam en adres van de fabrikant
Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland
Telefoon:  0348 - 41 69 45
E-mail: info@alfasan.nl

Benaming van het 
dierverzorgingsmiddel
Ocularin® Clear.

Samenstelling
LanoClear® (20 mg/g) (LanoClear 
is een lanosterolderivaat), 
vitamine A (15.000 I.E./g), ogen-
troost en kamille in een vette oog-
zalfbasis (bevat vaseline en wolvet).

Indicatie
Om scherp te blijven zien; vitamine A 
draagt bij tot de instandhouding van 
een normaal gezichtsvermogen. 

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij een bacteriële
ooginfectie of een bekende 
overgevoeligheid voor één van de 
bestanddelen.

Bijwerkingen
Geen bekend.  Indien u ernstige 
bijwerkingen of andersoortige 
reacties vaststelt, wordt u verzocht 
uw dierenarts hiervan in kennis te 
stellen.

Diersoorten waarvoor het dierver-
zorgingsmiddel bestemd is
Honden, katten, knaagdieren, konij-
nen, reptielen, vogels en paarden. 

Dosering voor elke diersoort, wijze 
van gebruik en toedieningsweg 
Minimaal 4 maal daags een kleine 
hoeveelheid zalf in het oog aanbren-
gen, gedurende minimaal 30 dagen 
of minimaal één volledige tube. 
Indien de gebruiksduur meer dan 30 
dagen overschrijdt, is het aan te be-
velen voortzetting van het gebruik 
met uw dierenarts te overleggen.

Aanwijzingen voor een juiste 
toediening
Neem na het openen* de tube voor-
zichtig tussen duim en wijsvinger. 
Houd de tube zo verticaal mogelijk 
en knijp zachtjes totdat 1 druppeltje 
uit de spuitmond in het oog valt. 
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Draai de dop eraf en verwijder de ring.

Draai de dop erop om de tube te 
perforeren.

Draai de kleine dop eraf en de tube is 
klaar voor gebruik.

Op basis van deze toedieningswijze 
bevat één tube voldoende voor 
ongeveer 1 maand dagelijks gebruik. 
Het is belangrijk dat de spuitmond 
van de tube niet in aanraking komt 
met het oog of de oogharen. Raak 
de spuitmond ook niet aan met de 
vingers.

Wachttermijn
Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij 
bewaren
Buiten het zicht en bereik van 
kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C. Niet in de 
koelkast of vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste 
gebruiksdatum vermeld op de tube. 
Houdbaarheid na eerste opening 
van de verpakking: 
30 dagen.

Overige informatie
Aluminium tube à 4 gram, 
afgesloten met een polypropyleen 
dop. De binnenzijde van de tube is 
gecoat met hars.  Omdoos bevat 16 
tubes à 4 gram.
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*Openings instructie bij eerste gebruik


