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OTRIVIN BABY MONODOSE 
 
Steriele Isotone Zoutoplossing met 0.74% natriumchloride 

 
Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor u Otrivin Baby Monodose gebruikt. 
Indien u nog vragen heeft, stel deze dan aan uw arts, apotheker of drogist. 
 
Als een gevolg van opeenhoping van slijm, korstvorming en droogheid van het neusslijmvlies 
hebben baby’s, kinderen en volwassenen soms moeite met ademhaling door de neus. Een 
overvloedige slijmproductie komt voornamelijk voor bij baby’s en is een algemeen teken van 
een verstopte neus of een loopneus. Aangezien de baby zelf het neusslijm nog niet kan 
verwijderen door het neusje te snuiten, heeft hij – in deze situaties – moeite met ademhalen, 
eten en slapen en is hij daarom geïrriteerd en onrustig. 
 
De neus reinigen met behulp van een zoutoplossing kan helpen om een verstopte neus te 
voorkomen en te verlichten en kan in sommige gevallen helpen om complicaties zoals 
sinusitis en oorontsteking te voorkomen. Vooral tijdens de vroege kinderjaren, dient deze 
reiniging gecombineerd worden met het wegzuigen van het slijm. 
 
1. Wat is Otrivin Baby Monodose en waarvoor wordt het gebruikt? 
 
Otrivin Baby Monodose is een steriele, isotone zoutoplossing zonder bewaarmiddelen. De 
zoutconcentratie is aangepast om neusirritatie te voorkomen. De oplossing bevat ricinusolie 
welke gekend is om zijn hydraterende en verzachtende eigenschappen. 
 
Otrivin Baby Monodose wordt aanbevolen om: 

 zachtjes de neusholten te reinigen wanneer deze verstopt zijn (vb. tijdens een 
verkoudheid) of bij allergische aandoeningen, door het wegwassen van het 
overtollige slijm of de allergische deeltjes zoals stof of stuifmeel. 

 het geïrriteerde of droge neusslijmvlies te hydrateren als gevolg van een lage 
luchtvochtigheid (bv. als gevolg van verwarmde ruimtes, ruimtes met airconditioning, 
bij grote hoogte, vliegreizen) of als gevolg van andere lichte neusirritaties. 

 ingedikt neusslijm vloeibaar te maken, waardoor dit makkelijker te verwijderen is. 
 
Otrivin Baby Monodose is geschikt voor de dagelijkse neusspoeling van baby’s die nog niet 
in staat zijn hun neusje te snuiten. 
 
De dagelijkse reiniging verdunt het neusslijm en helpt het overtollige slijm te verwijderen. 
Een te veel aan slijm kan het leven van je baby veranderen (slecht slapen, moeilijkheden om 
te eten). Het helpt hem om te ademen en zich weer beter te voelen. 
 
Bij gebruik om het neusje van zuigelingen of baby’s te reinigen in geval van overtollig slijm, 
dient Otrivin Baby Aspirator (medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing) 
gebruikt te worden nadat de zoutoplossing werd ingedruppeld. Door het gelijktijdige gebruik 
van Otrivin Baby Aspirator samen met een zoutoplossing kan men het neusslijm 
gemakkelijker verwijderen. Zodoende vermindert men het risico op verdere complicaties 
zoals middenoorontsteking en rhinosinusitis. Het verbetert tevens de slaapkwaliteit van de 
baby tijdens een verkoudheid. 
 
2. Voor u Otrivin Baby Monodose gebruikt 
 
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. 
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Gebruik geen gebroken of beschadigd flesje. 
 
Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen wanneer het gebruikt wordt waarvoor het bestemd 
is. 
 
Omwille van zijn reinigende eigenschappen, kunt u Otrivin Baby Monodose het beste eerst 
gebruiken wanneer u ook een geneesmiddel via de neus moet innemen (v.b. bij verkoudheid 
of allergische rhinitis). 
 
Otrivin Baby Monodose kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding. 
 
Dit product is enkel voor extern gebruik, niet injecteren. 
 
3. Hoe gebruikt u Otrivin Baby Monodose? 
 
Geschikt voor zuigelingen, kinderen en volwassenen. Het is aangeraden om medisch advies 
in te winnen alvorens het te gebruiken bij zuigelingen jonger dan 2 weken. 
 
De gebruikelijke frequentie van toepassing is 2 tot 4 maal per dag per neusgat. 
 
Was je handen alvorens de flacon te openen. 
 

1. De neus snuiten indien nodig. 
2. Maak 1 flesje los en verwijder het dopje. 
3. Buig het hoofd achterover en breng het topje van het flesje in het neusgat. 
4. Druk voorzichtig op het flesje om enkele druppels te krijgen en harder als een 

grondigere reiniging nodig is. Herhaal dit in het andere neusgat. 
5. Wacht enkele seconden en snuit de neus indien nodig. 
6. Bij gebruik om het neusje van zuigelingen of baby’s te reinigen, die zelf hun neusje 

niet kunnen snuiten, dient een neusaspirator zoals Otrivin Baby Aspirator gebruikt te 
worden om het slijm te verwijderen. 

7. Als u de overtollige oplossing later nog wilt gebruiken, sluit het flesje door het dopje 
terug op het flesje te duwen. De inhoud van het flesje dient echter binnen 12 uur na 
opening te worden gebruikt. 

 
Om hygiënische redenen en om infecties te vermijden, mag elk flesje slechts door één en 
dezelfde persoon gebruikt worden. 
 
4. Voor uw veiligheid 
 
Onder normale gebruiksomstandigheden, zoals aangegeven, wordt Otrivin Baby Monodose 
zeer goed verdragen. 
 
Indien u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, contacteer dan uw arts, 
apotheker of drogist. 
 
5. Hoe bewaart u Otrivin Baby Monodose? 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Niet gebruiken na de vervaldatum welke vermeldt staat op de verpakking en voor geopende 
flesjes: binnen 12 uur na eerste opening. 
 
Bewaar op kamertemperatuur. Beschermen tegen hitte. Bewaar de flesjes in de originele 
verpakking. 
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6. Verdere informatie 
 
Samenstelling: 0,74% natriumchloride, dinatriumfosfaat, natriumfosfaat, PEG-40 
gehydrogeneerde ricinusolie (Cremophor RH40) en gezuiverd water. 
 
Zonder bewaarmiddelen. 
 
Otrivin Baby Monodose is beschikbaar in een verpakking van 18 flesjes van 5 ml. 
 

Novartis Consumer Health S.A., Route de l’Etraz, CH – 1260 Nyon, Zwitserland. 
 
Verdeler: Novartis Consumer Health B.V., Claudius Prinsenlaan 142, 4818 CP Breda, 
Nederland. 
 
www.otrivinbaby.nl  
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