
Bijsluiter 

PHYSIOLOGICA® ISONASAL 5 ml 
Steriele, fysiologische oplossing - 

voor de dagelijkse hygiëne van baby’s en kinderen 
 
Reinigen en spoelen van de neus en neusholten. 
 
Aangewezen bij: 

 Reinigen van neusholten bij zuigelingen, jonge kinderen en volwassenen 

 Spoelen van de neusholten bij ontstekingen van het neusslijmvlies of van de sinusholten 
Door het gebruik van dosisflesjes wordt het risico op een bijkomende infectie vermeden. 
 
Bijzondere voorzorgen: 

 Physiologica® isonasal is een oplossing voor uitwendig gebruik en mag niet gebruikt worden voor 
inspuitingen. 

 Bij zuigelingen moet de oplossing voorzichtig ingedruppeld worden, om besmetting van het 
middenoor, via de buis van Eustachius te vermijden. 

 De eerste 10 minuten na gebruik de neus niet te krachtig snuiten, enkel afdeppen. 

 Physiologica® isonasal niet gelijktijdig gebruiken met druppels die argyrol (zilververbindingen) 
bevatten. 

 
Hoe gebruiken en hoeveel: 

 
 
Maak een flesje los en verwijder het bovenste platte gedeelte door te draaien. 
 
 
Leg het kindje op de rug en houd het hoofdje opzij. 
Breng het uiteinde van het flesje in het neusgat. 
 
 
 
Druk op het flesje, lichtjes voor indruppelen, krachtiger voor het spoelen van de 
neusholten. Herhaal de behandeling voor het andere neusgat. 
 
 
 
Laat de oplossing eventjes inwerken en zet dan het kindje terug rechtop. 
Maak het neusje proper en verwijder zachtjes de overtollige vloeistof. 
 
 

Volwassenen: 1 tot 6 spoelingen per dag. Per spoeling wordt best 1 flesje per neusgat gebruikt 
Baby’s en kinderen: 1 tot 6 spoelingen per dag. Gewoonlijk is 1 flesje voldoende voor beide 
neusgaten. 
 
Extra voorzorgen: 
Voor gebruik het flesje goed controleren. Indien het dosisflesje reeds geopend 
of beschadigd is, niet meer gebruiken en onmiddellijk weggooien. 
EENMALIG GEBRUIK, NIET INJECTEREN. 
Hetzelfde dosisflesje NIET GEBRUIKEN voor meerdere personen. 
Na opening de flesjes niet bewaren, maar weggooien na gebruik. 
De duidelijk op de verpakking vermelde vervaldatum niet overschrijden. 
Bij de gelijktijdige inname van een nasaal of oculair toegediend geneesmiddel is het aangewezen om 
Physiologica® isonasal vooraf te gebruiken en niet nadien. 
In geval van hergebruik van het dosisflesje, is er een risico dat de oplossing niet meer steriel is. 
Bewaren in de doos, beschermd tegen warmte. 
Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
Samenstelling: 
Natriumchloride 0,9 g, gezuiverd water q.s 100 ml. 
 



Bijsluiter 

Verpakking: 
Steriele, niet inspuitbare oplossing verpakt in dosisflesjes van 5 ml. Bevat geen bewaarmiddel. Een 
doos bevat 20, 40 of 60 dosisflesjes. 
 
Fabrikant: 
GIFRER BARBEZAT 
8-10, rue Paul Bert 
69150 DECINES-CHARPIEU - FRANCE 
 
Verdeler: 
Qualiphar 
www.qualiphar.be 
Rijksweg 9, BE-2880 Bornem 


