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Bijsluiter: informatie voor de gebruiker  

 

Methylcellulose Théa 0,5 % en 1,25 %, oogdruppels, oplossing 

 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 

informatie in voor u. 

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 

schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  

- Krijgt u  last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet 

in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Methylcellulose Théa en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

1. Wat is Methylcellulose Théa en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

 

Methylcellulose Théa dient om de traanfilm te stabiliseren, symptomen van droge ogen te verminderen 

en contactlenzen te bevochtigen. 

 

Methylcellulose Théa 0,5 % : 

- te weinig traanafscheiding, 

- het voorkomen van een ontsteking van het oogbindvlies en oogirritaties bij het niet sluiten van de 

oogleden gedurende algemene verdovingen, 

- aanbrengen van contactlenzen (behalve zachte), 

- gladmaken van het oppervlak van oogprothesen. 

 

Methylcellulose Théa 1,25 % : 

- oogonderzoek, 

- sommige vormen van droge keratitis (een droge ontsteking van het hoornvlies). 

 

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

− U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6. 

− Bij kinderen jonger dan 2 jaar (zie rubriek “Methylcellulose Théa bevat boorzuur en borax”). 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 

Niet voor langdurig gebruik bij het dragen van zachte contactlenzen. 

Korstvorming kan optreden, ook op de contactlens, wat slijtage van de contactlens tot gevolg kan 

hebben. 
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Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast Methylcellulose Théa nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of 

bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat 

dan uw arts of apotheker. 

Gelijktijdig gebruik van methylcellulose en andere in het oog aan te brengen middelen kan de werking 

van deze laatstgenoemde middelen verlengen. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 

contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Dit middel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of het kind, overeenkomstig het 

voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen valt niet te verwachten. 

 

Methylcellulose Théa bevat boorzuur en borax 

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar, aangezien dit middel boor bevat en de vruchtbaarheid 

kan verminderen. 

 

 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 

het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

 

Dosering 

Afhankelijk van de behoefte 2-6 maal daags één druppel inbrengen, tenzij de behandelend (oog)arts 

anders voorschrijft. 

 

Gebruik bij kinderen 

Methylcellulose Théa mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 2 jaar (zie rubriek “Wanneer 

mag u dit middel niet gebruiken?”). 

De dosering bij kinderen ouder dan 2 jaar is dezelfde als bij volwassenen. 

 

Wijze van toediening 

Buig het hoofd achterover en kijk omhoog. 

Het ooglid iets naar beneden trekken en hierin een druppel laten vallen. 

De opening van de druppelaar niet aanraken en niet in contact laten komen met het oog (ooglid, 

oogharen, enz.) om de inhoud steriel te houden. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 

of apotheker. 

 

 

4. Mogelijke bijwerkingen 

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 

daarmee te maken. 

 

Dit geneesmiddel bevat thiomersal als conserveermiddel en het is mogelijk dat u/uw kind hierdoor een 

allergische reactie zal ondervinden. 

 

Het melden van bijwerkingen 
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Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 

via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl).  

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 

dit geneesmiddel. 

 

 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

 

Bewaar bij kamertemperatuur (15-25 °C) en buiten invloed van licht in de oorspronkelijke 

verpakking. 
 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket 

en de doos na  “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 

houdbaarheidsdatum. 

 

Na opening van de flacon mag de oplossing niet langer dan één maand worden gebruikt. 

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

De werkzame stof in dit middel is methylcellulose 5 mg/ml, respectievelijk 12,5 mg/ml. 

De andere stoffen in dit middel zijn thiomersal 0,05 mg (conserveermiddel), boorzuur, borax, 

natriumchloride en water voor injecties. 

 

Hoe ziet Methylcellulose Théa eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Druppelflacon van 10 ml. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 

Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrijk 

 

Fabrikant 

Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co KG, Industriestrasse 35, 66129 Saarbrüchen, Duitsland 

 

Dit middel is in het register ingeschreven onder RVG nummer 20003 (Methylcellulose Théa 0,5 %) 

en 20004 (Methylcellulose Théa 1,25 %). 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd inoktober 2020 

http://www.lareb.nl/

