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BIJSLUITER 
 

SCOPOLAMINE HBr 0,25% oogdruppels 
 
Lees de hele bijsluiter goed vóórdat 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 veel 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. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig 

mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie 
 
 
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
 
Deze oogdruppels worden gebruikt om de pupil in uw oog te verwijden en zorgen 
ervoor dat de oogspieren van de iris zich ontspannen.  
Scopolamine oogdruppels worden gebruikt bij een oogonderzoek of bij de 
behandeling van bepaalde ooginfecties. Scopolamine kan als alternatief gebruikt 
worden als er een overgevoeligheid is voor atropine oogdruppels. 
 

 
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra 

voorzichtig mee zijn? 
 
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken? 
- Als u allergisch of overgevoelig bent voor scopolamine of voor één van de andere 

stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. 
- Als u nauwe kamerhoekglaucoom heeft. 
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Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel? 
- Als u een verhoogde oogboldruk heeft (open kamerhoekglaucoom). 
- Als u moeite heeft met plassen.  
- Als u een verkleinde uitgang van de maag heeft. 
- Als u contactlenzen draagt. Het conserveermiddel tast deze lenzen aan. Draag 

geen zachte contactlenzen in de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt. Harde 
lenzen mag u 45 minuten na het druppelen weer indoen. 

 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast SCOPOLAMINE 0,25% oogdruppels nog andere geneesmiddelen 
of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen. 
 
Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen: 
- Oogdruppels die de pupil vernauwen (zoals pilocarpine) gaan de werking van dit 

geneesmiddel tegen. 
 
Als u nog andere oogpreparaten moet gebruiken, wacht dan minstens 3 minuten 
tussen het druppelen van de verschillende oogdruppels. Gebruik deze oogdruppels 
als eerste.  
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
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. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Deze oogdruppels verminderen uw zicht. Bestuur geen voertuigen en bedien geen 
machines die oplettendheid vereisen, zolang u hier last van heeft.  
Houd ook bij kinderen rekening met een verminderd zicht bij deelname aan het 
verkeer en in sport en spel.  
 

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
 
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. 
 
De gebruikelijke dosering is: 
 
Voorafgaand aan een oogonderzoek:  
Volwassenen: 1 tot 2 druppels in het oog, 1 uur voorafgaand aan het onderzoek. 
Kinderen: 2 keer per dag 1 druppel in het oog, gedurende 2 dagen voorafgaand aan 
het onderzoek. 
 
Behandeling van een oogontsteking:  
Volwassenen en kinderen: 1 tot 3 keer per dag 1 druppel in het aangedane oog. 
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Gebruik de oogdruppels als volgt: 
- Als u de oogdruppels in de koelkast bewaart, warm ze dan voor gebruik op door 

het flesje enkele minuten in uw hand te houden of tussen uw handpalmen te 
wrijven. Het druppelen van koude druppels kan pijnlijk zijn. 

- Was uw handen met water en zeep en droog ze af met een schone doek.  
- Als u harde of zachte contactlenzen draagt: haal contactlenzen uit uw oog 

voordat u de oogdruppels gebruikt.  
- Neem plaats op een stoel of een bank.  
- Schroef het dopje van het flesje en leg het dopje op de zijkant neer.  
- Neem het flesje in uw hand alsof u een pen vasthoudt.  
- Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid 

naar beneden, zodat er een ‘gootje’ ontstaat.  
- Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.  
- Zet de hand met het flesje op de hand die het gootje maakt.  
- Breng het flesje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat 

het flesje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels 
sneller.  

- Knijp in het flesje en laat één druppel in het gootje vallen.  
- Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht.  
- De oogdruppel kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via het 

traankanaaltje in de neusholte wegloopt. Druk daarom deze kanaaltjes na het 
indruppelen één minuut dicht. Dit doet u door zachtjes uw vinger in de holling 
tussen het oog en de neus te duwen, net onder het bobbeltje in de hoek van uw 
oog.  

- Doe uw oog weer open.  
- Draai de dop weer op het flesje. 
- Was uw handen nog een keer met water en zeep. 

 
Gebruik bij kleine kinderen: 
- Neem hygiënische maatregelen voor en na het toedienen als hierboven 

beschreven. 
- Laat het kind op de rug liggen en de ogen sluiten.  
- Laat de druppel in de binnenhoek van het oog vallen terwijl het oog dicht is.  
- Druk de traankanaaltjes één minuut dicht na het druppelen.  
 
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? 
Als u teveel SCOPOLAMINE HBr 0,25% oogdruppels heeft gebruikt, kunnen de 
bijwerkingen toenemen. Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken? 
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te 
doen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis 
over en ga verder met uw normale doseringsschema 
 
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel 
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de 
arts heeft aangegeven. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker. 
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4. Mogelijke bijwerkingen 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken. 
 
Bijwerkingen die kunnen optreden, zijn: 
- Grote pupillen en hierdoor gevoeligheid voor fel licht. U kunt een zonnebril dragen 

zolang u hier last van heeft.  
- Onscherp zien.  
- Prikkelend of brandend gevoel direct na het indruppelen. Dit gaat na enkele 

minuten vanzelf over.  
- Jeuk, roodheid, zwelling van het oog of huiduitslag. Dit wijst op een 

overgevoeligheid voor het conserveermiddel of een van de andere stoffen in de 
oogdruppels. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.  

- Plotselinge hevige pijn in het oog door een toename van de oogboldruk. Neem 
onmiddellijk contact op met uw arts bij plotselinge hevige oogpijn, een rood oog 
en het zien van kringen rondom lichtpunten.  

- Hoofdpijn, blozen, droge mond, hartkloppingen, koorts, duizeligheid, 
temperatuurverhoging, verwardheid en moeilijk plassen. Deze bijwerkingen 
kunnen ontstaan als het geneesmiddel in uw bloed komt. U kunt dit voorkomen 
door na het druppelen de traankanaaltjes in de ooghoek een paar minuten goed 
dicht te drukken. 

  
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in 
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
 
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te 
vinden op de verpakking en/of het etiket. Let ook op de houdbaarheid na openen. 
 
Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze 
niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die 
u niet meer gebruikt. 
 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel? 
- De werkzame stof in dit geneesmiddel is Scopolamine hydrobromide. 
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn boorzuur, natriumedetaat, 

benzalkoniumchloride en gezuiverd water.  
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Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Scopolamine HBr 0,25% oogdruppels is een heldere, kleurloze vloeistof en bevat 2,5 
mg Scopolamine hydrobromide per ml oplossing.  
De druppels zijn verpakt per 10 ml in witte flacon met druppelopzet. 
De flacon is verpakt in een omdoos. 
 
Fabrikant: 
GMP Apotheek De Magistrale Bereider 
A. van Leeuwenhoekstraat 16 
3261 LT Oud-Beijerland 
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw 
apotheek. 
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012. 


