
BIJSLUITER

Lacrisan® 
kunsttraan

SAMENSTELLING  
Lacrisan bevat een cellulosederivaat en polyvidone. Beide stoffen zorgen voor een verhoging van de 
viscositeit van de traanfilm. 

TOEPASSING 
Lacrisan wordt toegepast bij honden en katten bij alle omstandigheden waarbij er te weinig traanvocht 
geproduceerd wordt of wanneer er kans is op uitdrogen van de oogbol, bijvoorbeeld bij algehele 
anaesthesie. Tevens kunnen de druppels worden gebruikt bij oogonderzoek (gonioscopie), voor het reinigen 
van de ogen en ter voorkoming en voor het  verwijderen van traanstrepen.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG 
De druppels worden lokaal op het oog gedruppeld met behulp van de druppelflacon. Belangrijk is dat de 
punt van de druppelaar niet in contact komt met het oog of de oogharen

Voor het vochtig houden van de ogen, wanneer de eigen traanproductie ontoereikend is: 1 of meerdere 
druppels op het oog aanbrengen, tot ieder uur 1 druppel.

Bevochtiging van de ogen bij het niet sluiten van de oogleden tijdens narcose: enkele druppels op het oog 
aanbrengen.

Het reinigen van de ogen en het verwijderen van slaapjes: 1 of meerdere druppels in het oog aanbrengen.

Het voorkomen van traanstrepen: 2 tot 3 maal daags 1 of 2 druppels in het oog aanbrengen. 

Voor het verwijderen van traanstrepen: druppel Lacrisan op een watje en reinig hiermee de omgeving van 
het oog.

BEWARING
Na openen 30 dagen houdbaar.
In het donker bewaren bij kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren

VERPAKKING
Druppelflacon met 10 ml

FABRIKANT
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Nederland

DISTRIBITEUR 
Alfasan Diergeneesmiddelen B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland 

 



PACKAGE LEAFLET

Lacrisan® 
artificial tears

COMPOSITION 
Lacrisan contains a cellulose derivative and polyvidone. Both substances increase the viscosity of the 
tear film.

APPLICATION 
Lacrisan is used in dogs and cats for all instances in which too little tear fluid is produced or when there is a 
risk of dry eyes, for example with general anesthesia. The drops can also be used for eye examinations 
(gonioscopy), to clean the eyes and to prevent and remove tear stains.

METHOD OF USE AND ROUTE OF ADMINISTRATION
The drops are applied locally to the eye using the dropper bottle. It is important that the tip of the dropper 
does not come into contact with the eye or the hairs around the eye.

To keep the eyes moist, when tear production is insufficient: apply 1 of more drops to the eye up to 
1 drop every hour.

Moistening the eyes when the eyes are not closed during general anesthesia: apply a few drops to the eye.

Cleaning the eyes: apply 1 of more drops to the eye.

Preventing tear stains: apply 1 or 2 drops to the eye 2 to 3 times a day.

To remove tear stains: drop Lacrisan on a cotton ball and clean the area around the eye.

STORAGE CONDITIONS
Use within 30 days after opening.
Store in a dark place at room temperature (15°C - 25°C). 
Keep out of the sight and reach of children.

PACKAGE
Dropper bottle with 10 ml

MANUFACTURER
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
The Netherlands

DISTRIBUTOR
Alfasan Diergeneesmiddelen B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
The Netherlands

 

 


