
NEUSI NOL 

 

NEUSI NOL 

 

(LABI MA)  

 

VI  D 2 a 

 

Naam  van het  geneesm iddel:  

Neusinol 

 

Kw alit a t ieve  en kw ant it a t ieve  sam enste lling:  

Naphazolini nit ras 0,5 m g per m l. 

Voor hulpstoffen, zie rubr iek "Lij st  van hulpstoffen" . 

 

Farm aceut ische vorm :  

Neusspray, oplossing. 

 

Klinische gegevens: 

 

Therapeut ische indicat ies:  

Symptomat ische behandeling van korte duur van nasale congest ie die 

samengaat  met  bepaalde aandoeningen (met  name:  ingeval van coryza, rhinit is, 

sinusit is, ot it is m edia en als ondersteunende behandeling bij  de decongest ie van 

de nasopharynx) . 

 

Doser ing en w ij ze  van toediening:  

Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. 

1 à 2 vaporisat ies 2 à 3 maal per dag in elk neusgat . 

Een vaporisat ie komt  overeen met  0,1 m l (0,05 mg nafazolinenit raat ) . 

Niet  meer dan 12 vaporisat ies (ca 0,6 mg nafazolinenit raat )  per dag toedienen. 

Gebruiksaanwijzing.  

De neusgaten goed vrijmaken vooraleer het  geneesm iddel aan te brengen. 

De aangewezen doses niet  overschrijden. 

Een langdurige behandeling kan oorzaak zij n van cephalea, slapeloosheid, 
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palpitat ies en braakneigingen. Droogheid en irr itat ie van de nasale m ucosa 

kunnen eveneens opt reden. 

 

Contra- indicat ies:  

Niet  toedienen in volgende gevallen. 

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de oplossing en voor 

andere sympathicom imet ische am ines. 

Kinderen jonger dan 7 jaar. 

Pat iënten met  hypertensie, aritm ie of hyperthyreoïdie. 

Pat iënten m et  glaucoom  door sluit ing van de hoek. 

Pat iënten met  at rofiërende rhinit is. 

 

Bijzondere w aarschuw ingen en voorzorgen bij  gebruik: 

Niet  toedienen aan pat iënten die behandeld worden met  MAO- rem m ers om wille 

van het  r isico op ernst ige hypertensie als gevolg van de inhibit ie van de 

vasopressieve am ines. Men moet  15 dagen wachten na het  stopzet ten van de 

MAO- remmer alvorens een behandeling met  nafazoline te beginnen. 

Niet  profylact isch of langdurig gebruiken. 

De Neusinol- oplossing niet  toedienen bij  k inderen jonger dan 7 jaar. 

De oplossing niet  inslikken. 

 

I nteract ies m et  andere geneesm iddelen en andere vorm en van 

interact ie :  

Er is een wisselwerking m ogelij k m et  MAO- rem m ers om wille van de inhibit ie 

van het  katabolisme van de vasopressieve am ines. 

Nafazoline kan het  effect  potent ialiseren van de alfa- adrenerge st im ulering 

ingeval van een associat ie met  andere geneesm iddelen die 

sym pathicom im et ische am ines of bètablokkers (vooral degene zonder bèta- 1 

select iviteit )  bevat ten. 

 

Zw angerschap en borstvoeding:  

De toediening wordt  afgeraden t ij dens de zwangerschap en de borstvoeding 

om dat  nafazolinenit raat  m ogelij k de bloedbaan zou kunnen bereiken. 

 

Beïnvloeding van de r ij vaardigheid en van het  verm ogen om  m achines 

te  bedienen:  

Neusinol heeft  geen invloed op het  besturen van voertuigen of het  bedienen van 
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machines. 

 

Bijw erk ingen:  

System isch:  cephalea, slapeloosheid, palpitat ies kunnen opt reden bij  langdurig 

gebruik van hoge doses, vooral bij  j onge kinderen en bejaarden. 

Lokaal:  nafazolinenit raat  kan een sensat ie van verbranding of irr itat ie 

veroorzaken ter hoogte van de neus en de keel. Een sympathicom imet icum kan 

secundaire hyperem ie en iat rogene rhinit is veroorzaken. 

 

Overdosering:  

Bij  het  kind. 

Zeldzame gevallen van intoxicat ies werden beschreven als gevolg van een 

accidentele innam e of de toediening van te hoge doses. De toxische dosis zou 

zich situeren op 0,5 m g/ 10 kg lichaam sgewicht  (eenm alige toediening) . 

Als eerste symptomen ziet  men bradycardie en een onregelmat ige polsslag;  

m inder frequent  is het  opt reden van tachycardie en een verhoging van de 

bloeddruk. 

Als de overdosering ernst ig is dan kunnen hypertherm ie, sudat io, 

bewustzijnsverlies, com a of respiratoire depressie opt reden. 

Bij  de volwassene.  

Overdosering werd niet  vastgesteld bij  volwassenen. 

Urgent iebehandeling. 

I n een gespecialiseerd ziekenhuis en m et  onm iddellij ke geassisteerde 

beadem ing. De innam e van act ieve koolstof kan beschouwd worden als een 

ambulante urgent iebehandeling vooraleer de pat iënt  wordt  opgenomen in het  

ziekenhuis. 

 

Farm acologische eigenschappen: 

Farmacodynamische eigenschappen. 

Farmacotherapeut ische categorie:  R01A A08. 

Nafazoline is een sympathicom imet icum met  een uitgesproken alfa- adrenerge 

act iviteit .  Wanneer de substant ie wordt  aangebracht  op de slijm vliezen dan 

veroorzaakt  ze een snelle en langdurige vasoconst r ict ie. Het  aanbrengen van een 

oplossing van nafazolinenit raat  à 0,5 ‰  veroorzaakt  een vasoconst r ict ie die 4 à 

6 uur aanhoudt . Nafazoline wordt  goed verdragen, zelfs door gevoelige m ucosa. 

Nafazoline heeft  geen invloed op de funct ie van de epitheliale t r ilhaart jes. 

Farmacokinet ische gegevens. 
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De absorpt ie van nafazoline ter hoogte van de nasale mucosa is zwak wanneer 

het  product  toegediend wordt  in de aanbevolen om standigheden. Bij  het  slikken 

kunnen significante hoeveelheden het  spij sverter ingsstelsel bereiken. Toch 

worden de bloedconcent rat ies verwaarloosbaar als gevolg van de eerste 

doorgang door de lever en het  effect  van monoam ineoxydase, behalve ingeval 

van m assale innam e bij  het  kind (Zie:  "Overdosering") . 

Gegevens uit  het  preklinisch veiligheidsonderzoek. 

Geen gegevens bezorgd. 

 

Farm aceut ische gegevens: 

 

Lijst  van hulpstoffen: 

Cet r im idum — Calcii propionas — Acidum  benzoïcum  — Propyleneglycolum  — 

Polysorbas 80 — Rosae aetherolum synthet icum derog 42/ 480 — Aqua 

purificata. 

 

Gevallen van onverenigbaarheid: 

Niet  com bineren m et  andere nasale oplossingen. 

 

Houdbaarheid:  

De houdbaarheid is dr ie jaar. 

De vervaldatum staat  duidelij k vermeld op de verpakking. Het  geneesm iddel 

vervalt  de eerste dag van de maand en het  jaar die afgedrukt  zijn na het  teken 

"EX". 

 

Specia le  voorzorgsm aat regelen bij  bew aren: 

Het  geneesm iddel moet  bewaard worden bij  kamertemperatuur (15 -  25°  C)  

buiten invloed van licht .  

Buiten het  bereik van kinderen bewaren. 

 

Aard en inhoud van de verpakking:  

Bruin glazen flesje m et  15 m l oplossing en voorzien van een vaporisator voor 

m icrodoser ing. 

 

I nst ruct ies voor gebruik:  

Geen bij zondere vereisten. 
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Regist rat iehouder:  

LABI MA n.v., 328 Van Volxem laan, 1190 Brussel. 

Regist rat ienum m er: 730 S 47 F 11. 

 

Aflever ingsw ij ze:  

Vr ij e aflever ing. 

Datum  van eerste  vergunning/ hernieuw ing van de vergunning: 

Eerste vergunning:  31.05.1999. 

Laatste hernieuwing:  19.06.2006. 

 

Datum  van de laatste  herziening van de tekst / goedkeur ing van de 

SKP:  

Laatste herziening:  04.2006. 

Laatste goedkeuring:  06.2006. 
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