
Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus 

Neusspray 

Natuurlijk hypertoon zeewater 
Met etherische olie van 

eucalyptus 

Lees goed de hele gebruiksaanwijzing voordat u dit middel gaat gebruiken. Heeft u nog vragen? Neem 

dan contact op met uw arts of apotheker. 

Tijdens een verkoudheid leidt het ontstekingsproces tot een zwelling van het neusslijmvlies, een 
verstopte neus en meer slijmproductie. Het hypertone* zeewater creëert een drukverschil tussen de 
oplossing en het slijmvlies (osmotisch effect), wat helpt om de zwelling van de neusholtes te 

verminderen. Het product maakt het teveel aan slijm zachter en losser en helpt bacteriën en virussen 
uit de neus te verwijderen.  

* Hypertone zeewateroplossingen verschillen van isotone zeewateroplossingen doordat de 
zeezoutconcentratie geoptimaliseerd is tot 2,2% om de neusverstopping efficiënt te verlichten. Die 
concentratie zorgt er ook voor dat de oplossing zacht genoeg is om verenigbaar te zijn met het 
neusslijmvlies. 

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 

Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus is een neusspray zonder conserveermiddel die natuurlijk 
hypertoon zeewater bevat in combinatie met etherische olie van eucalyptus en extract van wilde munt. 
De onverdunde oplossing bevat ook de rijkheid aan alle belangrijke mineralen en micro-elementen die 
in zeewater zitten, zoals calcium, magnesium, ijzer en zink. 

Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus is een natuurlijk ontzwellend middel dat: 

 de neusverstopping snel in minder dan 3 minuten verlicht (in 87% van de onderzochten in een 
klinische studie) 

 een efficiënte, natuurlijke verlichting geeft bij neusverstopping als gevolg van een verkoudheid of 
rhinosinusitis door de neuszwelling te verminderen 

 helpt om de ontwikkeling van verdere infecties te voorkomen door: 
- zijn zuiverende werking, die de neusholtes vrijmaakt 
- de in het slijm verstrikte bacteriën en virussen uit de neus te verwijderen 

 een onmiddellijk gevoel van verlichting en frisheid geeft 

 een niet-drogend effect heeft en de neusholtes bevochtigt. 

Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus is niet geschikt om de bijholten te spoelen. 
 
Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus is geschikt voor kinderen ouder dan 6 jaar en volwassenen. 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DIT MIDDEL GEBRUIKT. 

Gebruik het product niet als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit middel zitten. 



Raadpleeg een arts voordat u de spray gebruikt na een neusoperatie of -verwonding. 

Gebruik het product niet bij een kind jonger dan 6 jaar. 

Gebruik het product niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding. 

Gebruik geen gebroken of beschadigd product. 

 

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 

Voor kinderen ouder dan 6 jaar en volwassenen: één verstuiving in elk neusgat tot 6-maal per dag. 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Snuit de neus. 

2. Schud de fles voor gebruik. 

3. Verwijder de beschermingsdop van de spray, zie figuur 1 

4. Als u het flesje voor de eerste keer gebruikt, moet u de pomp laden door enkele pompbewegingen 

uit te voeren tot er een gelijkmatige spray in de lucht wordt afgegeven. Zorg ervoor dat u de spray 

niet in de ogen of de mond spuit. 

5. Houd het flesje recht met de duim op de basis en het neusstuk tussen twee vingers.  

6. Leun het hoofd lichtjes voorover en steek het neusstuk in het neusgat, zie figuur 2. 

7. Spuit terwijl u ademt en adem zacht in door de neus. 

8. Herhaal dit in het andere neusgat. 

9. Laat het product enkele minuten inwerken. Snuit intussen uw neus niet, maar veeg ze zo nodig af. 

10. Snuit daarna de neus indien nodig. 

Om hygiënische redenen en om besmetting te vermijden: 

• Was het neusstuk na elk gebruik met heet water, droog het en plaats de beschermingsdop er op. 

• De spray mag maar door één persoon worden gebruikt.  

 
4.  VOOR UW VEILIGHEID. 
Als de symptomen langer dan 10 dagen aanhouden, moet u uw arts of apotheker raadplegen. 
In geval van irritatie van de neus kunnen tijdelijke tintelingen optreden tijdens gebruik. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit middel? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 
 

Figuur 1 Figuur 2 



5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.  

Gebruik het product niet langer dan 6 maanden na de eerste opening. 

Bewaren tussen 0°C en 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. 

 

6. OVERIGE INFORMATIE. 
 
Ingrediënten: zeewater (hypertoon met 2,2% zeezout), etherische olie van Eucalyptus globulus, extract 
van wilde munt. 
Geen conserveermiddel. Geen drijfgas. 
 
Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus neusspray is te verkrijgen in een doseerspray van 20 ml. 
 
Fabrikant 
Laboratoire de la Mer, Z.A.C de la Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, Frankrijk 

Distributeur 
Novartis Consumer Health B.V., Claudius Prinsenlaan 142, 4818 CP Breda, Nederland 
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