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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 

Lomusol 2% neusdruppels, oplossing 
Lomusol 4% neusspray, oplossing 

natriumcromoglicaat 
 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Lomusol zorgvuldig 

gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren . 

-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Lomusol en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Lomusol gebruikt 
3. Hoe wordt Lomusol gebruikt 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Lomusol 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS LOMUSOL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
Lomusol is een antiallergicum voor nasaal gebruik dat wordt gebruikt als onderhoudsbehandeling voor 
de preventie van allergische rhinitis (bijvoorbeeld bij hooikoorts). 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOMUSOL GEBRUIKT 
 
Gebruik Lomusol niet 
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumcromoglycaat of voor één van de andere bestanddelen 
van Lomusol. 
 
Wees extra voorzichtig met Lomusol 
Wanneer de symptomen duidelijk verbeteren en u tegelijkertijd wordt behandeld met een 
antihistaminicum, mag de dosis van dit antihistaminicum vaak worden verminderd. Dit mag evenwel 
pas nadat u uw arts heeft geraadpleegd. 
 
Gebruik met andere geneesmiddelen 
Er zijn geen wisselwerkingen bekend bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen. 
 
Gebruik van Lomusol met voedsel en drank 
Niet van toepassing. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bij zwangerschap en borstvoeding altijd eerst de arts raadplegen alvorens het product te gebruiken.Het 
geneesmiddel wordt op grote schaal gebruikt door zwangere vrouwen en daarbij is geen enkele 
nadelige werking voor het kind gebleken. 
 
Zoals voor elk geneesmiddel wordt evenwel aangeraden voorzichtig te zijn wanneer het wordt gebruikt 
gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap. 
 
Het is zeer weinig waarschijnlijk dat kinderen die worden gezoogd door moeders die worden behandeld 
met dit product hiervan ongunstige gevolgen ondervinden. 
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
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Niet van toepassing. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lomusol 
Niet van toepassing. 
 
 
3. HOE WORDT LOMUSOL GEBRUIKT 
 
Volg bij het innemen  van Lomusol nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker. 
 
Lomusol 2% neusdruppels, oplossing 
Volwassenen en kinderen (vanaf 2 jaar): 6 maal per dag 2 druppels in elk neusgat, met tussenpozen 
van ongeveer 4 uur, of volgens het voorschrift van de arts. 
 
Lomusol 4% neusspray, oplossing 
Volwassenen en kinderen (vanaf 2 jaar): 2 tot 4 maal per dag één verstuiving in elk neusgat, met 
tussenpozen van ongeveer 6 tot 12 uur, of volgens het voorschrift van de arts. 
 
Gebruiksaanwijzing van de neusspray 
1. Verwijder het kapje van het pompje. 
2. Druk in de richting van de pijl van boven naar onder op de flacon en laat dan los om een 

verstuiving te krijgen. 
3. Hou de flacon goed recht en steek het uiteinde in een neusgat. Duw de flacon met de duim zo 

ver mogelijk naar boven en laat dan los. Er komt een dosis vrij. Doe hetzelfde voor het andere 
neusgat. 

4. Reiniging: na gebruik het neusopzetstuk schoonmaken en het kapje weer aanbrengen op het 
pompje. 

 
Het is van belang om niet plots te stoppen met de behandeling voor de preventie van symptomen van 
allergische rhinitis (verstopte of lopende neus, jeuk, niezen) tijdens de periode waarin veel stoffen 
aanwezig zijn die allergie veroorzaken. 
 
Wat u moet doen als u meer van Lomusol heeft ingenomen dan u zou mogen  
Wanneer u te veel van Lomusol heeft ingenomen, neem dan onmiddelijk contact op met uw arts, 
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) 
Bij gebruik van natriumcromoglycaat in te grote hoeveelheden werden geen vergiftigingsverschijnselen 
gemeld. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lomusol in te nemen 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen 
 
Als u stopt met het inneme van Lomusol 
Als men het regelmatig gebruik van dit geneesmiddel stopzet, kunnen de symptomen van allergische 
rhinitis opnieuw opduiken. 
 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Lomusol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
 
Soms kan zich meteen na de toediening van het geneesmiddel een lichte neusirritatie voordoen 
(niezen, een gevoel van tintelingen en jeuk); deze irritatie zal echter na enkele dagen verdwijnen.  
 
Er zijn gevallen gemeld van neusbloedingen, urticaria en hoofdpijn. 
 
Er zijn enkele zeldzame gevallen van piepende ademhaling en een beklemd gevoel in de borst 
gesignaleerd. 
  
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
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5. HOE BEWAART U LOMUSOL 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden 

 
Bewaren beneden 25°C. (Niet in de koelkast bewaren.) Beschermen tegen licht. 
 
Gebruik Lomusol niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na “Exp”. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen 
helpen bij de bescherming van het milieu. 

 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat Lomusol 
 
Het werkzaam bestanddeel is natriumcromoglicaat. 
De anderen bestanddelen zijn : Benzalkonium chloride - Natrium edetaat - Gezuiverd water 
 
Hoe ziet Lomusol er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
 
Lomusol 2% neusdruppels, oplossing 
Oplossing à 2% voor indruppeling in de neus: 1 druppel (± 0,04 ml) bevat 0,8 mg natriumcromoglycaat. 
Container met druppelpipet van 13,5 ml. 
 
Lomusol 4% neusspray, oplossing 
Oplossing à 4% voor verstuiving in de neus: bij 1 verstuiving (± 0,13 ml) komt 5,2 mg 
natriumcromoglycaat vrij. Spuitbus van 15 ml. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
sanofi-aventis Belgium 
Culliganlaan, 1C 
1831 Diegem 
Tel.: 02/710.54.00 
Fax: 02/710.54.09 
E-mail: info.belgium@sanofi-aventis.com 
 
Fabrikant 
Sanofi Winthrop Industrie. 
Boulevard Industriel 
76580 Le Trait 
Frankrijk 
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 
 
Lomusol 2% neusdruppels, oplossing: BE158706 
Lomusol 4% neusspray, oplossing: BE172207     
 
Afleveringswijze 
Geneesmiddel niet op medisch voorshrift. 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2009. 
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