
BIJSLUITER 
 

VICKS Sinex 

(Oxymetazoline hydrochloride) 

SAMENSTELLING 

Oxymetazoline hydrochloride 7,5 mg/15ml; kamfer; menthol; benzalkonium chloride; chlorhexidine digluconaat; dinatrium eDTA; 

isaoctyl polyethyleen fenol polymeer (Tyloxapol); dinatriumfosfaat watervrij of natriumwaterstoffosfaat watervrij; 

mononatriumfosfaat 2H2O; natriumhydroxide; gezuiverd water. (968 IS 7 F 11) 

VORM, VERPAKKING: 

Decongestieve neusspray voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar. 

Plastic flesje van 15ml. 

KATEGORIE: Decongestieve neusspray. 

REGISTRATIEHOUDER: 

IMP:

Temselaan 55, B-1853 Strombeek-Bever 

 B.V.B.A. Procter & Gamble Belgium S.P.R.L. 

Info: Tel. 0800/15174 (9-17u) 

FABRIKANT: 

PROCTER & GAMBLE GmbH – Sulzbacher Strasse 40-50 – D-65824 Schwalbach-am-Taunus. 

Fabriek

AANGEWEZEN BIJ: 

: H.S.Richardson Strasse – D-64521 GROSS GERAU – DUITSLAND. 

Symptomatische behandeling van korte duur van rhinitis en rhinopharyngitis (verstopte neus, verkoudheid, sinusitis). 

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL MOET WORDEN VERMEDEN: 

- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar. 

- Patiënten behandeld met anti-depressiva van het type M.A.O. (monoaminoöxydase)-remmers, m.a.w. met geneesmiddelen 

die iproclozide (IPROCLOZIDE


), isocarboxazide (MARPLAN


), fenelzine (NARDELZINE


), nialamide (NIAMID


) 

en moclobemide (AURORIX


) bevatten. 

- Patiënten behandeld met tricyclische anti-depressiva, guanetidine en oxytocine. 

BIJZONDERE VOORZORGEN: 

- Niet langer dan 5 à 6 dagen achtereen gebruiken zonder medisch advies. 

- Voorzichtigheid dient in acht genomen te worden bij patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie), met uitgesproken 

aderverkalking (arteriosclerose) en hyperthyroidie (verhoogde schildklierwerking). 

- Niet samen gebruiken met andere sympaticomimetica. 

- Buiten bereik van kinderen houden. 

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN OF VOEDINGSWAREN: 

- Niet samen gebruiken met anti-depressiva van het type M.A.O. (monoaminoöxydase)-remmers, m.a.w. met 

geneesmiddelen die iproclozide (IPROCLOZIDE


), isocarboxazide (MARPLAN


), fenelzine (NARDELZINE


), 

nialamide (NIAMID


) en moclobemide (AURORIX


) bevatten. 

- Niet samen gebruiken met tricyclische anti-depressiva, guanetidine en oxytocine. 

GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING: 

Bij gebrek aan gegevens, dient tijdens zwangerschap en borstvoeding het gebruik van dit geneesmiddel te worden vermeden. 

HOE EN HOEVEEL GEBRUIKEN: 

Nasaal gebruik. 

- Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar

- 

: 1 à 2 maal in ieder neusgat verstuiven om de 3 à 4 uur. Hiervoor het flesje 

rechtop houden, in het neusgat brengen en vlug en stevig in het flesje knijpen. De verstuiving diep inademen door de 

neus. 

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar

MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN: 

. 

In geval van overdosis kunnen volgende symptomen optredens; hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen. In dit geval onmiddellijk 

een arts raadplegen of het Antigifcentrum (070/245.245) bellen. 

Onmiddellijk de behandeling stopzetten. 

ONGEWENSTE EFFECTEN: 

- Droog gevoel in de neus. 

- Eventueel: verhoogde bloeddruk, nervositeit, slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen. 

Licht steeds uw dokter of apotheker in wanneer u enig ongewenst effekt mocht ervaren bij gebruik van dit geneesmiddel. 

BEWARING: 

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). 

De vervaldatum staat op de verpakking, voorafgegaan door het symbool EX. De 4 cijfers geven de maand en het jaar aan waarin 

het produkt vervalt. 

LAATSTE HERZIENING VAN DEZE BIJSLUITER: April 1994. 
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