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VERMINDERT SYMPTOMEN van een VERKOUDHEID
Wat is Bisolviral®?
Bisolviral® wordt gebruikt als antivirale behandeling van verkoudheid:
√ Vermindert symptomen van een verkoudheid, vooral bij gebruik bij de eerste tekenen
van verkoudheid.
√ Het kan ook gebruikt worden voor langdurige bevochtiging van het neusslijmvlies.
Bisolviral® is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar.
Wat bevat Bisolviral®?
Bisolviral® is een transparante, kleurloze, vloeibare en reukloze oplossing.
1 ml van de oplossing bevat 1,2 mg iota-Carrageenan (Carragelose®).
Carragelose® is een extract uit natuurlijk rood zeewier en wordt gebruikt tegen
verkoudheidsvirussen.
Bisolviral® bevat geen conserveringsmiddelen. Door de speciale steriele
filter in de doseerflacon zijn er geen conserveringsmiddelen nodig, zelfs niet
bij herhaaldelijk gebruik.
Wat zijn de eigenschappen van Bisolviral®?
Na het gebruik van Bisolviral® zorgt Carragelose® voor de vorming van een vochtige
dunne laag op het neusslijmvlies. Deze dunne laag heeft een beschermende functie:
√ Het dient als barrière tegen externe invloeden.
√ Het voorkomt de verspreiding en vermenigvuldiging van verkoudheidsvirussen.
In preklinische en klinische studies bij patiënten met een verkoudheid is aangetoond dat
Carragelose® het aantal virussen statistisch significant vermindert. Bovendien is
aangetoond in klinische studies dat bij patiënten die Bisolviral® gebruiken tijdens hun
verkoudheid, symptomen van de verkoudheid verminderen.
Carragelose® kan de verspreiding en de vermenigvuldiging van verkoudheidsvirussen
verhinderen.
Via lichaamseigen processen waarbij het neusslijmvlies wordt bevochtigd, wordt
ondersteuning gegeven aan de natuurlijke afweer van het lichaam tegen virussen en
bacteriën.
Een droog en geïrriteerd neusslijmvlies kan ontstaan door luchtvervuiling of een
regelmatig verblijf op plaatsen met een lage relatieve luchtvochtigheid, zoals verwarmde
ruimtes of ruimtes met airconditioning, auto’s, treinen of vliegtuigen. De oorzaak van
uitdroging van het neusslijmvlies kan zowel luchtvervuiling als een lage luchtvochtigheid
zijn. De filter functie van de neus, dus het vermogen om deeltjes (zoals stof, pollen en
allergenen) uit de ingeademde lucht tegen te houden, kan echter alleen plaatsvinden
met een vochtig neusslijmvlies.
Waarvoor wordt Bisolviral® gebruikt?
Voor de behandeling van virale infecties ontstaan door verkoudheidsvirussen.

Bovendien kan Bisolviral® preventief en voor een langdurige bevochtiging van het
neusslijmvlies gebruikt worden, om klachten veroorzaakt door een droog of
geïrriteerd neusslijmvlies te behandelen, zoals:
- Acute rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies), acute sinusitis
(bijholteontsteking) onafhankelijk van de oorzaak.
- Droog slijmvlies door het verblijf in ruimtes met airconditioning of in ruimtes met een
lage luchtvochtigheid.
- Bij korstjes aan het neusslijmvlies.
Dosering en gebruiksaanwijzing
Hoe en wanneer gebruikt u Bisolviral®?
Als u de eerste tekenen van een verkoudheid voelt (zoals een kriebel in de keel of
geïrriteerde keel, een geïrriteerde neus, waterige ogen) of als u een verkoudheid heeft:
ten minste 3 maal daags één verstuiving in elk neusgat.
Als u last heeft van een droog neusslijmvlies: een paar verstuivingen meerdere keren
per dag, afhankelijk van de individuele behoeften, in elk neusgat sprayen.
Verwijder de beschermende dop voordat u de doseerflacon voor de eerste
keer gebruikt. Eerst enige malen ‘pompen’ totdat u een gelijkmatige spray
uit de doseerflacon ziet komen. Bisolviral® is nu klaar voor gebruik.

Bij gebruik zoveel mogelijk de doseerflacon rechtop houden. Als de
spraykop verstopt is of als er weinig spray uitkomt: houd de doseerflacon
verticaal en pomp een aantal keer totdat de verstuiving weer normaal is.
Plaats na gebruik de beschermende dop weer op de verstuiver.
Wanneer mag u Bisolviral® niet gebruiken?
Als u weet dat u overgevoelig voor één van de bestanddelen bent.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik
Bisolviral® heeft een plaatselijke werking en wordt niet door het lichaam opgenomen.
Als het nodig is kan het product gedurende een lange periode gebruikt worden.
Bisolviral® is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar. Bisolviral® mag
gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Aangeraden wordt om
voor het gebruik tijdens zwangerschap of de borstvoeding eerst te overleggen met uw
arts. Er zijn zeer weinig klinische gegevens beschikbaar over het gebruik gedurende
zwangerschap of gedurende de borstvoeding.
Indien de symptomen langer aanhouden dan gebruikelijk is voor een verkoudheid,
wanneer deze verergeren of als u koorts krijgt, vraag dan om medisch advies.
Omwille van hygiëne en om te voorkomen dat het verkoudheidsvirus wordt
overgedragen op anderen, mag een doseerspray slechts door één en dezelfde
persoon worden gebruikt.
Medisch hulpmiddel.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden!

Hoe bewaart u Bisolviral®?
Bewaren tussen de 5°C en 30°C. Beschermen tegen licht.
Verpakkingsgrootte:
Bisolviral® doseerflacon bevat 20 ml;
1 spray = 0,14 ml oplossing
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Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Bisolviral® niet meer na de datum op de verpakking achter ‘EXP’.
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