GEBRUIK VAN XYLOMETAZOLINE

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

Door het inbrengen van Xylomethazoline in de neus, wordt het
slijmvlies minder dik. Hierdoor kan het slijm dat vastzit beter
worden afgevoerd. Uw kind kan weer beter door de neus
ademen. Ook de doorgang tussen het middenoor en de
neusholte wordt wijder. Deze neusdruppels kunnen ook worden
voorgeschreven bij een middenoorontsteking om de pijnlijke
druk in het middenoor te verzachten.

Toediening

Het medicijn kan op verschillende manieren worden
toegediend. Na toediening wordt het slijmvlies binnen enkele
minuten minder dik. De werking houdt vijf tot zes uur aan.
Druppels
Houd het hoofd van uw kind achterover en breng één druppel in
het verstopte neusgat, en laat de druppels een paar tellen
inwerken.
Neusspray
 Probeer voor het gebruik van de neusspray de neus te
snuiten;
 Verwijder het dopje van de flacon/flesje;
 Druk het pompje naar beneden en laat het daarna los, de
vloeistof wordt in de lucht verstoven. Deze handeling geldt
alleen als u voor de eerste keer de spray gebruikt;
 Houdt het flesje rechtop en leg twee vingers op het pompje;
 Houdt het hoofd van uw kind rechtop, breng de tuit in een
neusgat, houdt het andere neusgat dicht en druk het pompje
één keer in.
Toediening bij jonge kinderen
Bij kinderen die jonger zijn dan drie maanden of lichter zijn dan
vijf kilo moet Xylomethazoline afwisselend links en rechts
worden gebruikt. Voor elke voeding geeft u afwisselend in het
rechter of linker neusgat de spray. Uw kind heeft dan voor elke
voeding tenminste één neusgat waardoor het vrij kan ademen.

Tips

 Gebruik (indien nodig) de laatste dosering vlak voor het
slapen gaan. Zo kan uw kind tijdens het grootste deel van de
nacht vrij door de neus ademen.
 Gebruik voor uw kind een eigen flacon om besmetting met
bacteriën en virussen van een ander te voorkomen. Spoel de
pipet of tuit na gebruik goed schoon met lauw water en sluit
de flacon goed af.
 Gebruik dit middel bij voorkeur niet langer dan drie tot vijf
dagen, maximaal één week. Dit om gewenning te
voorkomen.

Let op
 Sommige kinderen zijn overgevoelig voor het
conserveermiddel benzalkoniumchloride. Vermoedt u
overgevoeligheid bij uw kind (de klachten verergeren, jeuk,
rode vlekjes, benauwdheid), raadpleeg dan uw arts.
 Wanneer u ook het advies heeft gekregen de neus van uw
kind te spoelen met zout water, spoelt u dan eerst de neus
met zout. Daarna kunt de Xylometazoline in de neus
druppelen of sprayen.

Houdbaarheid

Over het algemeen is de neusspray na opening één maand
houdbaar. Een onaangebroken flacon/flesje is langer houdbaar.
Noteer bij opening de datum op het flesje.
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