
 
 

Zoutoplossing Sandoz® neusspray   
 
Informatie voor de gebruiker 
 
Wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u of uw kind 
Zoutoplossing Sandoz neusspray al eerder heeft gebruikt. Het is 
namelijk mogelijk dat de informatie inmiddels is gewijzigd. 
 
INGREDIËNTEN 
Zoutoplossing Sandoz neusspray bevat 7,4 mg natriumchloride 
(keukenzout) per ml en als conserveermiddel benzalkoniumchloride 
(0,1 mg/ml). 
 
Overige ingrediënten: natriumedetaat (0,5 mg/ml), 
dinatriumwaterstoffosfaat, natriumdiwaterstoffosfaat, Cremophor RH 
40 en water. 
 
EIGENSCHAPPEN 
Zoutoplossing Sandoz neusspray verdunt het ingedikte neusslijm bij 
neusverkoudheid, waardoor de afvoer vergemakkelijkt wordt. 
Zoutoplossing Sandoz kan gebruikt worden bij alle leeftijden, ook bij 
baby’s. 
 
VERPAKKINGEN 
Zoutoplossing Sandoz neusspray: 10 ml in flacon. 
 
VERANTWOORDELIJK VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
Sandoz B.V. 
Voor inlichtingen en correspondentie 
Sandoz B.V. 
Postbus 10332 
1301 AH Almere 
 
TOEPASSING 
- bij een verstopte neus  
- ter reiniging en bevochtiging van het neusslijmvlies. 
Geschikt voor alle leeftijden, ook voor baby’s. 
 
NIET GEBRUIKEN 
- bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. 
 
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
- indien de klachten aanblijven of verergeren, dient de arts te 

worden geraadpleegd 
- ter voorkoming van besmetting de neusspray slechts voor één 

en dezelfde persoon gebruiken 
- bij het toedienen direct contact van het neusstukje met de neus 

zoveel mogelijk vermijden.  
 
DOSERING 
De standaarddosering is 3-6 maal per dag 1 spray in elk neusgat.  
 
WIJZE VAN GEBRUIK  
Voor gebruik de neus eerst zo goed mogelijk schoonmaken of 
snuiten. 
Handel bij toediening zoals op de plaatjes wordt aangegeven. Het 
neusstukje dient voor het neusgat te worden gehouden en niet in de 
neus te worden gebracht. Hierdoor komt na sprayen de zoutoplossing  
niet te diep maar juist voorin de neus, waar het zijn werking kan 
uitoefenen. 
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1. De doorzichtige beschermdop verwijderen. 
2. Als u het flesje voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst een 

paar keer op de bovenkant van het neusstukje drukken om het 
pompsysteem met de oplossing te vullen. 

3. De verstuiver goed rechtop houden en het hoofd iets voorover 
buigen. 

4. 1 spray in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening 
aangegeven. Terwijl u pompt, moet u door de neus inademen. 
Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje 
terugplaatsen. 

 
BEWARING EN HOUDBAARHEID 
Zoutoplossing Sandoz neusspray is bij kamertemperatuur (15-25°C) 
ten minste houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum welke op de 
verpakking aangegeven is. Wanneer de spray eenmaal gebruikt is, 
wordt aangeraden deze niet langer dan 1 maand te gebruiken. 
Noteert u daarom op het etiket van de spray de datum waarop u de 
spray voor het eerst gebruikt heeft. 
 
VOOR DIT MIDDEL GELDT 
- bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker 
- houd dit middel buiten het bereik van kinderen 
- oude en overbodige middelen kunt u bij de apotheek ter 

vernietiging afgeven 
- let op de uiterste gebruiksdatum. 
  
Datum laatste wijziging: 06/2001 
 
Sandoz B.V. 
 
Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis. 
 
 


