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SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels FID 119305 

 

EU-Master Text 

 

Introductory Information – Not Part of the Labeling text 

 

• The trade name SYSTANETM COMPLETE Lubricant Eye Drops may be replaced with any other 

approved alternate product trade name and/or descriptors as listed in the CE Technical File/STeD 

File. 

 

• Text appearing in italic grey font and/or between < > symbols is meant for instructions and is not 

intended to appear in actual labeling components, except when options in black font are being 

provided.  

 

• IMPORTANT: For Third-party private label: Please remove Alcon logo, Alcon trademarks and 

copyrights information from the labeling. Alcon trademarked copyright name should be replaced 

with chemical name e.g. POLYQUAD to polyquaternium-1. All branded promotional claims also 

should be removed for private label. 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke product- en veiligheidsinformatie.  Lees deze zorgvuldig en 

bewaar hem voor latere raadpleging. 

 

PRODUCTNAAM: 

SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels 

 

BESCHRIJVING: 

SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels is een steriele witte emulsie die propyleenglycol, 

hydroxypropylguar, minerale olie, dimyristoyl-fosfatidylglycerol, polyoxyl 40 stearaat, sorbitan tristearaat, 

boorzuur, sorbitol, dinatriumzout, POLYQUADTM (polyquaternium-1) 0,001% conserveermiddel, en 

gezuiverd water bevat. Het kan zoutzuur en/of natriumhydroxide bevatten om de pH aan te passen. 

 

SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels heeft vóór de toediening een natuurlijk witte 

uitstraling. 

KLINISCHE VOORDELEN: 

Wanneer gebruikt zoals aangegeven, SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels: 

• Beschermt het oogoppervlak 

• Verbetert het gezichtsvermogen 

• Helpt de gezondheid van het oogoppervlak te herstellen 

• Verlicht de symptomen van droge ogen 

INDICATIES (Gebruik): 

SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels is aangewezen voor tijdelijke verlichting van 

branden en irritatie veroorzaakt door droogheid van het oog.    

 

BEOOGDE GEBRUIKERS: 

SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels is bedoeld voor gebruik door consumenten voor 

tijdelijke verlichting van branden en irritatie veroorzaakt door droogheid van het oog.  

 

PRESTATIEKENMERKEN: 

Gebaseerd op de gegevens uit klinische onderzoeken, gepubliceerde klinische literatuur en klinische 

ervaring (postmarket surveillance), presteert SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels zoals 

verwacht voor tijdelijke verlichting van branden en irritatie veroorzaakt door droogheid van het oog. 

    

CONTRA-INDICATIES (Redenen om het product niet te gebruiken):  

Gebruik dit product niet wanneer u allergisch bent voor één van de bestanddelen van SYSTANETM 

COMPLETE Hydraterende Oogdruppels. 

 

HOE TE GEBRUIKEN: 

Goed schudden voor gebruik.  
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• SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels mag, naar behoefte, de hele dag door worden 

gebruikt om de symptomen van droge ogen te verlichten. Kan worden gebruikt om symptomen van 

droge ogen te verminderen die verband houden met het gebruik van contactlenzen door druppels in 

te brengen voorafgaand aan het inbrengen van contactlenzen en na het verwijderen van 

contactlenzen. 

• Dien zo nodig één tot twee druppels in het (de) aangedane oog (ogen) en knipper 

WAARSCHUWINGEN: 

Het is van groot belang dat u de aanwijzingen van uw oogzorgspecialist en alle instructies op de 

etikettering opvolgt voor een juist gebruik van dit product. 

Als u last krijgt van aanhoudend ongemak in de ogen, overmatig tranen, hoofdpijn, veranderingen in uw 

gezichtsvermogen of rode ogen, stop dan met het gebruik van SYSTANETM COMPLETE en raadpleeg uw 

oogzorgspecialist omdat het probleem ernstiger zou kunnen worden.  

Tijdelijk wazig zien of andere visuele stoornissen kunnen de rijvaardigheid en het vermogen om machines 

te bedienen beïnvloeden. Wanneer u wazig ziet na het toedienen van de oogdruppels, wacht dan tot uw 

zicht weer helder wordt alvorens een voertuig te besturen of machines te bedienen. 

 

VOORZORGEN: 

• Uitsluitend voor oculair gebruik. 

• VEILIGHEIDSSLUITING: Niet gebruiken als de veiligheidssluiting beschadigd is of ontbreekt.   

• Zorg ervoor dat de tip van de fles nooit ergens mee in aanraking komt, om verontreiniging te 

voorkomen. 

• In geval van inslikken, raadpleeg een arts. 

• Niet gebruiken indien de emulsie verkleurt. 

• Draai de dop er na gebruik weer op. 

• Houd de fles goed gesloten wanneer u hem niet gebruikt. 

• Gebruiken vóór de op het product vermelde vervaldatum 

• Dit product bevat een boorzuurgehalte dat veilig is bij gebruik volgens de instructies op de 

etikettering.   

• Wanneer de fles geopend is, gooi overgebleven emulsie weg volgens onderstaande instructies:   

o Voor 1,5 ml en 3 ml, gooi overgebleven emulsie weg na drie maanden.    

 

o Voor 5 ml en 10 ml, gooi overgebleven emulsie weg na zes maanden.  

 

• Bewaren boven 2°C en benden 30°C.  

• Buiten het bereik van kinderen houden.  
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BIJWERKINGEN (mogelijke problemen en wat te doen): 

Als u last krijgt van aanhoudend ongemak in de ogen, overmatig tranen, veranderingen in uw 

gezichtsvermogen of rode ogen, stop dan met gebruik van SYSTANETM COMPLETE Hydraterende 

Oogdruppels en raadpleeg uw oogzorgspecialist omdat het probleem ernstiger zou kunnen worden.  

 

Melding van ernstige bijwerkingen: 

Elk ernstig incident gerelateerd aan het gebruik van dit medisch hulpmiddel moet gemeld worden aan 

Alcon Laboratories Inc.:  

 

Neem contact op met uw lokaal Alcon kantoor of uw Alcon distributeur <Translate as such. Do not include 

contact details> 

Email: qa.complaints@alcon.com 

Deze ernstige incidenten moeten worden gemeld aan de bevoegde autoriteit van medische hulpmiddelen 

van uw lidstaat. <Translate as such. Do not include contact details> 

INHOUD VAN DE VERPAKKING:    

SYSTANETM COMPLETE Hydraterende Oogdruppels is verkrijgbaar in plastic flessen met een volume 

variërend van 1,5 ml tot 10 ml. 

 Gesteriliseerd gebruik makend van aseptische technieken. 

VERKLARENDE TABEL VOOR SYMBOLEN 

Symbool Definities 

 
Let op 

 

Raadpleeg de 

gebruiksaanwijzing 

 
Niet gebruiken na 

 
Fabricagedatum 

 

Bevat gevaarlijke stof 

 

Enkelvoudig steriel 

barrièresysteem 

 
Medisch hulpmiddel 

 
Groene punt-logo 

< symbol can be removed from the above table if it is not applicable as per local 

regulations/requirements> 

 

mailto:qa.complaints@alcon.com
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  Fabrikant 

Alcon Laboratories, Inc. 

6201 South Freeway 

Fort Worth, Texas 76134-2099, USA 

 

 Officiële Vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap  

Alcon Laboratories Belgium 

Lichterveld 3 

2870 Puurs-Sint-Amands  

Belgium 

 

 

 

© <Insert year> Alcon Inc. 

 

<Insert appropriate Alcon corporate logo> 

 

Datum van uitgave: <Insert date in the format MM/YYYY to match date of labeling component part 

number> 

 

< Insert Revision Identifier in the form of labeling component part number > 
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CARTON 

 

 

<OPTIONAL: This text is required only if IFU is printed on inside of carton> INSTRUCTIES AAN DE 

BINNENZIJDE VAN DE DOOS.> 

 

<Insert appropriate Alcon corporate logo> 

 

SYSTANETM COMPLETE  

Hydraterende Oogdruppels 

 

 

 

5 ml (or other size and multiples thereof) 

GRATIS MONSTER – MAG NIET VERKOCHT WORDEN <For sample presentation only> 

 

Voor tijdelijke verlichting van branden en irritatie veroorzaakt door droogheid van het oog.    

.   

Bescherming van ALLE LAGEN 

Optimale verlichting bij droge ogen 

<Optional claims - For the front panel of the carton box> 

Beschermt alle lagen van de traanfilm 

Verzacht, hydrateert en helpt te herstellen 

<Optional claims - For one side panel of the carton box> 

      <De alles-in-één druppel voor elk type droge ogen 

     Geavanceerde bescherming: 

• Verspreid lipide druppels van nano-grootte over het oog om te helpen kalmeren, hydrateren 

en herstellen. 

• Biedt een uitgebreide hydratatie en bescherming voor alle lagen van de traanfilm> 
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<Use this symbol for 1.5 mL and 3 mL size only> 

 

<Use this symbol for 5 mL and 10 mL size only> 

 

{ISO language code} 

 

Zie de gebruiksaanwijzing voor volledige aanwijzingen en belangrijke veiligheidsinformatie. 

 

Goed schudden voor gebruik. 

 

Gebruiken vóór de vervaldatum vermeld op het product. 

 

Het product heeft een witte uitstraling. Niet gebruiken indien de emulsie verandert van kleur. 

Bevat: Een steriele witte emulsie die propyleenglycol, hydroxypropylguar, minerale olie, dimyristoyl-

fosfatidylglycerol, polyoxyl 40 stearaat, sorbitan tristearaat, boorzuur, sorbitol, dinatriumzout, 

POLYQUAD* (polyquaternium-1) 0,001% conserveermiddel, en gezuiverd water bevat. Het kan zoutzuur 

en/of natriumhydroxide bevatten om de pH aan te passen.  

 

boorzuur 

 

 

 

 <Insert Expiry Date in appropriate format (YYYY-MM or YYYY-MM-DD) as per local requirement> 

 

 <Insert Date of Manufacture in appropriate format (YYYY-MM or YYYY-MM-DD) as per local 

requirement> 

 

 <OPTIONAL: Add this symbol only if applicable per the local requirement in the EU country> 

 

   

Alcon Laboratories, Inc. 

6201 South Freeway 

Fort Worth, Texas 76134-2099, USA 

 

 

Alcon Laboratories Belgium 
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Lichterveld 3 

2870 Puurs-Sint-Amands, Belgium 

 

<Insert UDI information as required by the local regulations 

• Please refer to Specifications by Country/Organization for Alcon Medical Device UDI/GS1 

Labeling and Database Requirements.  

 

• Also, refer to document titled: EU MDR UDI & Variable Data Labeling Standard.> 

 

<Insert EAN (GTIN-13 number and barcode)> 
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BOTTLE LABEL – Alle volumes 

 

<Insert appropriate Alcon corporate logo> 

 

SYSTANETM COMPLETE  

Hydraterende Oogdruppels 

 

 

5ml (or other sizes) 

                

 

<Use this symbol for 1.5 mL and 3 mL size only> 

 

<Use this symbol for 5 mL and 10 mL size only> 

 

{ISO language code} 

 

Hydraterende Oogdruppels <Required only if the product descriptor is not translated after the trade name 

on the front panel>  

 

Niet gebruiken als de veiligheidssluiting is beschadigd of ontbreekt.  

Goed schudden voor gebruik. 

Om besmetting te voorkomen, laat de tip nooit in aanraking komen met een oppervlak. <Optional only if 

space constraint> 

Houd de fles goed gesloten wanneer u hem niet gebruikt. 

<Optional> 

Bevat: propyleenglycol, hydroxypropylguar, minerale olie, dimyristoyl-fosfatidylglycerol, polyoxyl 40 

stearaat, sorbitan tristearaat, boorzuur, sorbitol, dinatriumzout, POLYQUADTM (Polyquaternium-1) 0,001% 

conserveermiddel, en gezuiverd water bevat. Het kan zoutzuur en/of natriumhydroxide bevatten om de 

pH aan te passen. 
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<Alternate option for Contains section if space constraint > 

<Bevat: zie gebruiksaanwijzing> 

 

 

 

 <Insert Expiry Date in appropriate format (YYYY-MM or YYYY-MM-DD) as per local requirement> 

 <Insert Date of Manufacture in appropriate format (YYYY-MM or YYYY-MM-DD) as per local 

requirement> 

 

   

Alcon Laboratories, Inc. 

6201 South Freeway 

Fort Worth, Texas 76134-2099, USA 

 

<Insert UDI information as required by the local regulations>  

 

 

 


