
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want
deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder 
doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling
van een milde aandoening waarbij advies van
een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het
belangrijk om Otrivin neusallergie azelastine
zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat
te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om
 deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of
 advies indien nodig.
•  Raadpleeg een arts indien na gebruik van 

dit middel geen verbetering van de klachten 
optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Otrivin neusallergie azelastine en  
 waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Otrivin
 neusallergie azelastine gebruikt
3. Hoe wordt Otrivin neusallergie azelastine  
 gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Otrivin neusallergie azelastine?

1. WAT IS OTRIVIN NEUSALLERGIE 
 AZELASTINE EN WAARVOOR WORDT 
 HET GEBRUIKT?

• Otrivinneusallergieazelastineiseenneus-

spray.Deinhoudis10ml.
• Otrivinneusallergieazelastinebevateen

anti-allergischmiddel,azelastinehydrochloride,
geschiktvoorplaatselijketoedieninginde
neus.Bijeenallergischereactiekomen
stoffenindeneusvrij(vnl.histamine)
alsreactieoplichaamsvreemdestoffen,
bijvoorbeeldstuifmeelofhuisstof.Otrivin
neusallergieazelastineremtdewerkingvan
dithistamine,waardooruwklachtenkunnen
verminderen.

• Otrivinneusallergieazelastinekangebruikt
wordenvoordebehandelingvanverschijnselen 
vanallergischeaandoeningenvandeneus
(o.a.hooikoorts).Dezeverschijnselenzijn
niezen,eenloopneus,verstopteneusen
jeuk.Otrivinneusallergieazelastinedientniet
gebruikttewordenbijverkoudheid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U OTRIVIN  
 NEUSALLERGIE AZELASTINE GEBRUIKT

Gebruik Otrivin neusallergie azelastine  
niet:
• wanneergeblekenisdatuovergevoelig 

bentvoorazelastinehydrochlorideofvoor 
eenvandebestanddelenvanditmiddel. 
(Zieonder“Anderebestanddelen(hulp-

stoffen)”).

Wees extra voorzichtig met Otrivin 
neusallergie azelastine: 
• Erzijngeenspecialewaarschuwingenof
 voorzorgenvoorgebruik.

Zwangerschap 

Erbestaanonvoldoendegegevensomdeveiligheid
vanazelastinetijdensdezwangerschapbij 
demensvasttestellen.
Indeperiodewaarinuzwangerbent,wordt
geadviseerdOtrivinneusallergieazelastineniet
tegebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u 
een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding 

Erbestaanonvoldoendegegevensomdeveilig-

heidvanazelastinebijborstvoedingbijdemens 
vasttestellen.Azelastinewordtinkleinehoe-

veelhedenuitgescheidenindemoedermelk.
Indeperiodewaarinuborstvoedinggeeft,wordt
geadviseerdOtrivinneusallergieazelastineniet 
tegebruiken.

Neusspray

•Het werkzame bestanddeel is azelastine 
 hydrochloride 1 mg/ml. 
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn  

 methylhydroxypropylcellulose, natrium- 
 edetaat, citroenzuur watervrij, natriumfosfaat  
 – 12 H2O, natriumchloride en demi water

Registratiehouder:
Novartis Consumer Health B.V., Breda
In het register ingeschreven onder RVG 26128

Neusallergie
Azelastine 
1mg/ml
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Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u 
een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Inenkelegevallenkanhetgebruikvanazel-
astineneussprayleidentotvermoeidheid,
lusteloosheid,uitputting,duizeligheidof
zwakheid.Hiermeedientrekeningteworden
gehoudenbijhetbesturenvanauto´senhet
bedienenvanmachines.Alcoholkanditeffect
versterken.

Gebruik van Otrivin neusallergie azelastine 
in combinatie met andere geneesmiddelen
• InhetgevalvanOtrivinneusallergieazelastine

zijnergeenspecifiekewisselwerkingenmet
andere(genees)middelenbekend.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u  
ook nog andere geneesmiddelen gebruikt of 
kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor 
geneesmiddelen die u zonder recept kunt 
verkrijgen.

3. HOE WORDT OTRIVIN NEUSALLERGIE  
 AZELASTINE GEBRUIKT?

Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar
Denormaledoseringistweekeerperdagéén
verstuivinginelkneusgat.Ditkomtovereen
met0,56mgazelastinehydrochloride(de
werkzamestof)perdag.Otrivinneusallergie
azelastinekanwordengebruikttotdatde
symptomenzijnverdwenen.Dewerkingvan
Otrivinneusallergieazelastinehoudtongeveer
12uuraan.

Indiennagebruikvanditmiddelgeen 
verbeteringvandeklachtenwordtbemerkt 
ofwanneerdeklachtenterugkeren,raadpleeg
danuwhuisarts.

Gebruiksaanwijzing:
1. Voorgebruikmoeteerstdebeschermkap
 wordenverwijderd.
2. Bijdeeerstemaalgebruikmoetuhetflesje

eerstonderdrukbrengen.Ditdoetudoorhet
pompjeeerstenigemalenintedrukkentot-
datereenfijnenevelwordtverkregen.Voor
hetgebruikvandespraydeneuseerstgoed
snuiten.

3. Sprayeenmaalinelkneusgatwaarbijhet
hoofdrechtopwordtgehouden.

4. Daarnadebeschermkapweerophetflesje
plaatsen.

In geval u bemerkt dat Otrivin neusallergie 
azelastine te sterk of juist te weinig werkt, 
raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van 
Otrivin neusallergie azelastine heeft gebruikt:
Toedieningvanazelastineviadeneuszullen
geenoverdoseringenteweegbrengen.

Wat u moet doen wanneer u Otrivin neusallergie 
azelastine bent vergeten te gebruiken:
Neemnooiteendubbeledosisomzode 
vergetendosisintehalen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

ZoalsallegeneesmiddelenkanOtrivinneus-
allergieazelastinebijwerkingenveroorzaken.
Inenkelegevallenkanvermoeidheid,lusteloos-

heid,uitputting,duizeligheidofzwakheid
voorkomen.Eenbitteresmaak,somsleidendtot
misselijkheid,komtvaakvoorenismeestalhet
gevolgvaneenverkeerdetoediening(hoofdte
verachterovergebogen).
TijdenshetgebruikvanOtrivinneusallergie
azelastinekomendevolgendebijwerkingen 
zeldenvoor:geïrriteerdneusslijmvlies(neus-

bloeding,prikkelen,niezen,jeuken),vermoeid-

heid,reukstoornissen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet 
in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U OTRIVIN NEUSALLERGIE  
 AZELASTINE?

Otrivinneusallergieazelastinebuitenhetbereik
enhetzichtvankinderenbewaren.
NaeersteopeningisOtrivinneusallergie 

azelastinenog6maandenhoudbaar. 
Noteerdaaromdedatumvaneersteopening
ophetetiket.
Nietbewarenindekoelkastofvriezer.
Bewarenindeorigineleverpakking. 
Droogbewaren.

Uiterste gebruiksdatum:GebruikOtrivin 

neusallergieazelastinenietmeernadedatum
opdeverpakkingachter:“Nietgebruikenna:”
of”Exp”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/
goedgekeurd in 

December2003.
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