
Prevalin en Omega Pharma zijn handelsmerken van Omega Pharma N.V.
InQpharm en Nasya zijn handelsmerken van InQpharm groep.

Voor het laatst herzien oktober 2013  LF00199A        70268bs.1

STAP 1
Voor het gebruik van 
Prevalin™ Direct, het flesje 
minstens 4 keer goed 
schudden in rechte positie.

STAP 2
Draai het flesje ondersteboven 
en schud nogmaals minstens 
4 keer.

STAP 3
Verwijder de transparante 
dop van het flesje.

STAP 6
Breng het hoofd terug 
rechtop en adem normaal 
door de neus.

STAP 5
Buig het hoofd lichtjes 
vooruit. Houd het flesje recht, 
breng de verstuiver volledig in 
het neusgat en spray. Indien 
nodig nog een keer sprayen. 
Doe dit voor beide neusgaten. 

STAP 4
Klaarmaken voor gebruik: 
druk de witte applicator naar 
beneden gedurende 5-10 
seconden en laat dan los. 
Herhaal dit tot er een volle 
spray uitgekomen is.

BIJ HOOIKOORTS
HUISSTOFMIJT &
DIERENALLERGIE

Het is klinisch bewezen dat Prevalin™ Direct de symptomen van allergische rhinitis (acute 
ontsteking van het neusslijmvlies) vermindert, doordat het de allergenen tegenhoudt die een 
allergische reactie veroorzaken. Prevalin™ Direct neusspray werkt daar waar de allergische 
reactie begint, in de neus op het neusslijmvlies. De gepatenteerde Nasya™ technology van 
Prevalin™ Direct bevat een combinatie van oliën en emulgatoren, die unieke transformerende 
eigenschappen bezitten. Zo verandert Prevalin™ Direct van een gel in een vloeistof bij 
schudden voor makkelijke verstuiving. Bij contact van de vloeistof met het neusslijmvlies, wordt 
opnieuw een ondoordringbare microgelbarrière voor allergenen gevormd. Omdat de meeste 
allergenen door de neus het lichaam binnenkomen, is Prevalin™ Direct een ideale 
oplossing voor hooikoorts en allergische rhinitis. 

Wanneer Prevalin™ Direct te gebruiken? 
Gebruik Prevalin™ Direct zodra je merkt dat het lichaam reageert op allergenen, 
voordat de allergische reactie zich volledig ontwikkeld heeft.

Indien de allergische reactie al begonnen is, kan  Prevalin™ Direct gebruikt worden 
in combinatie met Prevalin Allerstop* Cetirizinedihydrochloride 10 mg tabletten. 
Prevalin™ Direct voorkomt verdere blootstelling aan allergenen, die een allergische 
reactie kunnen veroorzaken, zodat een nieuwe of intensere allergische reactie wordt 
voorkomen. *Geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. 
Voor het beste resultaat wordt aangeraden Prevalin™ Direct te gebruiken 
alvorens je in contact komt met allergenen, aangezien Prevalin™ Direct 
voorkomt dat allergenen het neusslijmvlies bereiken en zo beperkt Prevalin™ 
Direct de allergische symptomen. 
Hoe werkt Prevalin™ Direct?
Prevalin™ Direct werkt daar waar allergenen een allergische reactie teweegbrengen, op het neusslijmvlies.  

Prevalin™ Direct microgel werkt als volgt:
 
  De microgel vormt een ondoordringbare barrière op het neusslijmvlies. Dit voorkomt dat allergenen een allergische reactie uitlokken. 
  
  

Hoe Prevalin™ Direct te gebruiken?
Spray 1 a  2 keer in elk neusgat, 2 tot 3 keer per dag (werkt 4 tot 6 uur). Het wordt aangeraden de neus goed te snuiten voor elk gebruik. 

Tijdens het eerste uur van gebruik, kan er een licht gevoel van verstopte neus ervaren worden. Dit is een voorbijgaand gevoel, dat snel zal 
weggaan en volledig zal verdwijnen bij verder gebruik. Als er ernstige ongemakkelijkheden optreden na gebruik, stop dan het gebruik of 
contacteer een arts. Indien gelijktijdig een andere neusspray gebruikt wordt, moet Prevalin™ Direct opnieuw aangebracht worden zodat 
de ondoordringbare barrière niet verstoord wordt.

Hoe wordt Prevalin™ Direct bewaard?
Bewaar op een koele, droge plaats. Bewaar niet boven 27°C. Niet bewaren in de koelkast of diepvriezer, omdat lagere temperaturen de 
druppelgrootte en spray formule aantasten. Na openen binnen 90 dagen gebruiken. Gebruik niet na de vervaldatum. Buiten het bereik van 
kinderen houden.

Ingrediënten: Bentonite, xanthan gum, glycerol stearate, potassium phosphate, dipotassium phosphate, glycerin, sesamum indicum 
(sesam) seed oil, aqua, aroma.  

Goed om te weten
Prevalin™ Direct is een medisch hulpmiddel. Het bevat geen conserveermiddelen of geneesmiddelen (zoals antihistamine en 
cortisone). Geschikt voor atleten en tijdens de periode van zwangerschap en borstvoeding.
De gepatenteerde formule bevat geen conserveermiddelen, alcohol of chemische geurstoffen. 
Prevalin™ Direct veroorzaakt geen slaperigheid en is geschikt voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.  
Het gebruik van Prevalin™ Direct tast de werking van medicijnen, anti-histaminica tabletten of andere vormen van allergie-behandelingen niet aan.

     
     Fabrikant: 
InQpharm Europe Ltd., Waldseeweg 6, 13467 Berlijn, Duitsland  

Distributeur: 
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Thixotropic 
Formule

Gel verandert in vloeistof bij schudden. 
Prevalin™ Direct verandert bij schudden in een vloeistof voor makkelijke verstuiving. Bij contact van de vloeistof 
met het neusslijmvlies wordt opnieuw een ondoordringbare microgel barrière gevormd voor allergenen.

doseringen

Meld je aan voor het dagelijks 
hooikoortsweerbericht 
op m.hooikoorts.com 
of scan de QR code

medisch 
hulpmiddel
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Stopt allergenen na aanbrengen
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