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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

 

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing 

 

Xylometazoline hydrochloride 

 

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

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u NUSO-SAN menthol 

1 mg/ml neusspray, oplossing 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 na 10 dagen. 

-  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 NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing en waarvoor wordt het gebruikt 

2. Wat u moet weten voordat u NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing gebruikt 

3. Hoe wordt NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing gebruikt 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing  

6. Aanvullende informatie 

 

 

1. WAT IS NUSO-SAN MENTHOL 1MG/ML NEUSSPRAY, OPLOSSING EN 

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 

 

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing wordt gebruikt voor de symptomatische 

behandeling van neusverstopping die wordt veroorzaakt door rhinitis of sinusitis. Het product kan ook 

worden gebruikt als onderliggende behandeling in samenhang met medisch onderzoek van de 

binnenkant van de neus. 

 

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing bevat xylometazoline hydrochloride, dat de 

bloedvaten in de neus laat samentrekken waardoor u gemakkelijker door de neus kunt ademhalen.  

 

 

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NUSO-SAN MENTHOL 1MG/ML 

NEUSSPRAY, OPLOSSING GEBRUIKT 

 

Gebruik NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing niet 

-  als u allergisch (overgevoelig) bent voor xylometazoline hydrochloride of voor één van de 

andere bestanddelen van NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing. 

- na chirurgische verwijdering van de hypofyse via de neus 

- na chirurgische ingrepen via de neus of mond waarbij het hersenvlies kan zijn beschadigd 

-  wanneer u een nauwe hoekglaucoom heeft (ziekte van de ogen gekenmerkt door een verhoging 

van de druk in de oogbol). 

 

Wees extra voorzichtig met NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing 

- wanneer u gevoelig bent voor adrenerge stoffen die symptomen zoals slapeloosheid, 

duizeligheid, beven, hartritmestoornissen of een hoge bloeddruk kunnen veroorzaken 

- wanneer u last heeft van hart- en vaatziekten of een hoge bloeddruk 

- wanneer u lijdt aan diabetes mellitus 

- wanneer u een verhoogte afgifte van het schildklierhormoon heeft (hyperthyroïde) 
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De duur van de behandeling dient de aanbevolen periode van 10 dagen niet te overschrijden, omdat 

langdurig of frequent gebruik kan leiden tot afhankelijkheid en een tegengestelde werking, wat 

chronische rhinitis, overgevoeligheid van de neus, tolerantie en histologische veranderingen van het 

neusslijmvlies tot gevolg kan hebben. 

 

Gebruik met andere geneesmiddelen  

Vertel uw arts of  apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 

geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 

 

Als NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing gelijktijdig wordt gebruikt met tricyclische of 

tetracyclische antidepressiva (zoals amitriptyline, nortiptyline, imipramine, clomipramine en 

trimiparaine) of MAO-remmers (zoals isocarboxazide en moclobemide), is er een verhoogde kans op 

systemische bijwerkingen (misselijkheid, braken, hoofdpijn en hartkloppingen). 

 

Gebruik van NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing met voedsel en drank 

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing kan onafhankelijk van de inname van voedsel en 

drank worden gebruikt. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

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

 

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing mag niet gebruikt worden tijdens de 

zwangerschap. Zwangere vrouwen wordt aangeraden voor gebruik een arts te raadplegen.  

 

Gebruik van NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing tijdens de periode van borstvoeding 

vereist voorzichtigheid.  

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het 

vermogen machines te bedienen. 

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, 

oplossing 

Het product bevat ricinusolie, hetgeen een huidreactie kan veroorzaken. 

 

 

3. HOE WORDT NUSO-SAN MENTHOL 1MG/ML NEUSSPRAY, OPLOSSING 

GEBRUIKT 

 

Volg bij het gebruik van NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing nauwgezet het advies 

van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.  

 

De gebruikelijke dosering is : 

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar 

1 verstuiving in elke neusopening 2-3 maal per dag. 

:  

De behandeling kan worden voortgezet totdat de symptomen zijn verdwenen. De maximale 

behandelduur is echter 10 dagen. 

 

NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing mag niet toegediend worden aan kinderen jonger 

dan 10 jaar zonder voorschrift van een arts. 

 

Gebruik NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing op de volgende manier

De neus altijd snuiten alvorens de neusspray te gebruiken. 

: 

De beschermdop verwijderen. 

Vóór het eerste gebruik het pompje verschillende malen indrukken tot een fijne nevel wordt verspreid. 

Het flesje rechthouden. 
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Het hoofd lichtjes naar voren buigen. 

Eén neusopening gesloten houden en het uiteinde van de verstuiver in de andere neusopening brengen. 

De pomp snel éénmaal indrukken tijdens het inademen. 

Het proces herhalen in de andere neusopening. 

 

De werking begint binnen 5-10 minuten en houdt 6-8 uur aan.  

 

Wat u moet doen als u meer van NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing heeft 

gebruikt dan u zou mogen  

Wanneer u te veel van NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing heeft ingenomen, neem 

dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

Symptomen van overdosering (vooral bij kinderen) zijn een verhoogde of onregelmatige polsslag, een 

verhoogde bloeddruk en, in sommige gevallen, bewusteloosheid.. 

 

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 

 

 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

 

Zoals alle geneesmiddelen kan NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing bijwerkingen 

veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.  

 

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 gebruikers): Voorbijgaand brandend gevoel in de neus, droog en 

geïrriteerd neusslijmvlies, niezen.  

Bij langdurig of frequent gebruik van xylometazoline kan afhankelijkheid ontstaan of kan een 

tegengestelde werking, met chronische rhinitis, optreden 

 

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers): Misselijkheid, braken. 

 

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): Ernstige allergische reacties, hoofdpijn, 

voorbijgaand gestoord gezichtsvermogen. 

 

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing kan huidreacties veroorzaken door reactie op de 

hulpstof ricinusolie. 

 

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. 

 

 

5. HOE BEWAART U NUSO-SAN MENTHOL 1MG/ML NEUSSPRAY, OPLOSSING 

 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

 

Gebruik NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing niet meer na de vervaldatum die staat 

vermeld op het etiket na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 

 

Bewaren beneden 30°C. 

 

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 
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Wat bevat NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing 

-  Het werkzaam bestanddeel is xylometazoline hydrochloride  

 1 ml bevat 1 mg xylometazoline hydrochloride.  

 1 verstuiving bevat 140 microgram xylometazoline hydrochloride. 

 

-  De andere bestanddelen zijn:  

 Dinatriumedetaat 

 Natriumdihydrogeenfosfaat dihydraat 

 Dinatriumfosfaat dihydraat 

 Natriumchloride 

 Sorbitol 

 Ricinusolie, polyoxyl gehydrogeneerd 

 Levomenthol  

 Eucalyptol 

 Water, gezuiverd 

 

NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing bevat geen bewaarmiddel. 

 

Hoe ziet NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing er uit en wat is de inhoud van de 

verpakking 

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing is een heldere oplossing. 

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing is verkrijgbaar als een 10 ml neusspray met 

verstuifpomp. 

 

Afleveringswijze 

Vrij 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

Houder van de vergunning voor  het in de handel brengen: 

 

Nycomed Belgium 

Gentsesteenweg 615 

1080 Brussel 

België 

 

Fabrikant:  

 

Nycomed Pharma AS 

Solbærveien 5 

N-2409 Elverum 

Noorwegen 

 

Registratienummer 

BE262936 

 

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 

Denemarken: Xylometazolin “Nycomed” menthol ukonserveret 

België:  Nuso-San menthol 

Zweden:  Zymelin Mentol 

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 12/2009 
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