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Natriumcromoglicaat 20 mg/ml Teva, neusspray 
natriumcromoglicaat 

 
PATIENTENBIJSLUITER 
 
Lees deze bijsluiter steeds vóór het gebruik van dit geneesmiddel. Ook indien u reeds eerder 
Natriumcromoglicaat  20 mg/ml Teva, neusspray hebt gebruikt. De informatie in deze bijsluiter kan door 
nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd, indien u een volgende verpakking krijgt. 
 
 
ALGEMENE KENMERKEN 
 
Naam van het geneesmiddel 
Natriumcromoglicaat  20 mg/ml Teva, neusspray. 
 
Samenstelling 
Natriumcromoglicaat 20 mg/ml Teva, neusspray bevat per ml 20 mg natriumcromoglicaat. De neusspray 
bevat tevens dinitriumedetaat en bezalkoniumchloride (conserveermiddel). 
 
Farmaceutische vorm en inhoud 
De neusspray is verpakt in een flacon à 15 ml of 30 ml met een doseerpompje om het geneesmiddel 
mee te verstuiven in de neus. 
 
Werking 
Natriumcromoglicaat remt het vrijkomen van stoffen die overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken, 
zodat verschijnselen als loopneus, verstopte neus en jeuk (zoals die voorkomen bij hooikoorts) worden 
voorkomen.  
 
Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen 
Teva Nederland BV 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Nederland 
 
In het register ingeschreven onder: 
RVG 21467 - Natriumcromoglicaat  20 mg/ml Teva, neusspray. 
 
 
TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Deze neusspray wordt toegepast ter voorkoming van ontstekingen van het slijmvlies van de neus ten 
gevolge van een overgevoeligheidsreactie voor een bepaalde stof (bijvoorbeeld hooikoorts).  
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VOORDAT HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDT 
 
Niet gebruiken bij: 
overgevoeligheid voor benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat en/of natriumcromoglicaat. 
 
Nodige voorzorgen bij gebruik 
 
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding: 
Indien u zwanger bent deze neusspray slechts gebruiken na overleg met uw arts. 
 
Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken: 
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een effect is echter 
niet waarschijnlijk. 
 
Speciale waarschuwingen en voorzorgen 
Stop niet plotseling met de behandeling indien u nog blootgesteld bent aan de stoffen waar u 
overgevoelig voor bent aangezien dan de symptomen weer kunnen terugkeren. 
 
 
AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
 
Dosering 
De algemene dosering geldt als richtlijn en is als volgt: 
 
Volwassenen en kinderen: 
Om de 3 à 4 uur een verstuiving in elk neusgat. 
Een regelmatige toediening is belangrijk, onderbreek daarom nooit zelf de behandeling. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
1. Verwijder de beschermkap 
2.  Druk het pompje omlaag in de richting van de pijl en laat het daarna los. 
 Ga hiermee door tot de eerste vloeistof in de lucht wordt verstoven 
3. Snuit eerst uw neus. Houd de verstuiver op de aangegeven wijze vast en breng de opening in een 

neusgat. Druk het flesje met de duim zo ver mogelijk omhoog en laat het daarna los. 
 Dit is één verstuiving. Doe dit nu ook voor het andere neusgat. 
 
 
BIJWERKINGEN EN EVENTUELE PROBLEMEN DIE KUNNEN OPTREDEN 
 
Raadpleeg altijd uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze 
bijsluiter of die ernstig is. 
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Natriumcromoglicaat  20 mg/ml Teva, neusspray kan in een enkel geval een lichte prikkeling van het 
neusslijmvlies veroorzaken aan het begin van de behandeling. 
 
 
AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN 
 
Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren in de goed gesloten, originele verpakking (niet in de 
koelkast!). Product niet blootstellen aan direct zonlicht. Op deze wijze bewaard kunt u dit geneesmiddel 
gebruiken tot en met de op de verpakking achter 'EXP' vermelde datum.  
Wordt de flacon geopend dan is de neusspray nog 1 maand houdbaar indien bewaard volgens het 
voorschrift op de verpakking. 
 
Geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen bewaren! 
 
 
ALGEMENE WENKEN 
 
Het is mogelijk dat na het lezen van de bovenstaande tekst nog vragen resteren. U kunt daarmee 
terecht bij uw arts of apotheker. Zij beschikken over de laatste informatie.  
 
 
DATUM  
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2012. 
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