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Samenvatting van de kenmerken van het product 

 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Kinderneusspray Xylometazoline HCl HTP 0,5 mg/ml, neusspray, oplossing 
 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  

Xylometazolinehydrochloride 0,5 mg/ml.  

Voor hulpstoffen: zie rubriek 6.1 “Lijst van hulpstoffen” 

 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Neusspray, oplossing 
 
 
4. KLINISCHE. GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties  
Congestie van het neusslijmvlies. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Kinderneusspray Xylometazoline HCl HTP 0,5 mg/ml dient men te gebruiken nadat men zijn neus 
gesnoten heeft. 
 
De beschermdop verwijderen. Voor de eerste toepassing enige keren pompen totdat er een gelijkmatige 
verstuiving ontstaat. Voor volgend gebruik is de doseerspray gereed voor direct gebruik. 
De opening in het neusgat brengen en een keer krachtig op de verstuiver drukken. Dan de opening uit 
het neusgat terug trekken alvorens de druk op te heffen. Een optimale verdeling van de spray wordt ver-
kregen door wat lucht in te ademen gedurende het verstuiven. Na gebruik de beschermdop weer aan-
brengen. 
De doseerspray garandeert een goede verdeling van de oplossing over het oppervlak van de mucosa. 
Het doseermechanisme maakt een nauwkeurige dosering mogelijk en sluit de mogelijkheid van onbe-
doelde overdosering uit. 
 
Voor kinderen van 2-6 jaar: 
Naar behoefte 1 tot hoogstens 3 maal per dag 1 spray in ieder neusgat. 
 
4.3 Contra-indicaties 
Overgevoeligheid voor xylometazolinehydrochloride of één van de overige bestanddelen. 
Zoals bij andere vasoconstrictoren mag xylometazoline niet gebruikt worden na transfenoïdale hypofysec-
tomie of na chirurgische ingrepen waarbij de dura mater is komen vrij te liggen. 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
Zoals ook geldt voor andere lokale vasoconstrictoren dient men xylometazolinehydrochloride niet langer 
dan een week ononderbroken te gebruiken. Lang of overmatig gebruik kan "rebound" congestie veroor-
zaken. De aanbevolen dosis mag, met name bij kinderen en ouderen, niet overschreden worden. 
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Contact met ogen vermijden. Zoals ook het geval is bij andere sympathicomimetica is voorzichtigheid 
geboden bij het gebruik van xylometazolinehydrochloride door patiënten met nauwe kamerhoek glau-
coom en door patiënten die een sterke reactie vertonen op adrenerge substanties, hetgeen zich uit in 
de vorm van slapeloosheid, duizeligheid, tremor, cardiale arrhythmia of verhoogde bloeddruk. 
 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die lijden aan hypertensie, cardiovasculaire- en schildklieraan-
doeningen. 

 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
Zoals bij alle sympathicomimetica kan een versterking van de systemische effecten van xylometa-
zolinehydrochloride bij gelijktijdig gebruik van tricyclische of tetracyclische antidepressiva, in het 
bijzonder bij overdosering, niet uitgesloten worden. 
 
4.6 Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding 
Xylometazolinehydrochloride kan voor zover bekend zonder gevaar overeenkomstig het voor-
schrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Systemische re-
sorptie kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen. Voorzichtigheid is geboden 
bij hypertensie en indien er aanwijzingen zijn voor een verminderde placentale doorbloeding. 
Gegevens over het gebruik bij het geven van borstvoeding ontbreken, voorzichtigheid is daarom 
geboden. 
 
4.7 Beïnvloeding van rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermo-
gen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 
4.8 Bijwerkingen 
Zoals elk geneesmiddel kan xylometazolinehydrochloride bijwerkingen hebben. De volgende bij-
werkingen zijn waargenomen: een brandend gevoel in neus of keel, lokale irritatie, een droog 
neusslijmvlies, reactieve hyperemie, misselijkheid, hoofdpijn. Bij personen, bij wie neusdruppels 
of neussprays, zoals xylometazolinehydrochloride, bijzonder sterk werken, kunnen hartkloppingen 
optreden. Systemische allergische reacties of voorbijgaande visusstoornissen zijn gemeld. 
 
4.9 Overdosering 
Overdosering kan optreden als gevolg van zowel nasale als orale toediening. 
 
Overdosering kan met name bij kleine kinderen een ernstige depressie van het centraal zenuw-
stelsel veroorzaken. Het klinisch beeld na een intoxicatie met imidazoline-derivaten kan verwar-
rend zijn door het optreden van perioden van hyperactiviteit die afgewisseld worden met perio-
den van depressie van het centraal zenuwstelsel en van het cardiovasculair en pulmonaal sys-
teem. 
 
Stimulatie van het centraal zenuwstelsel uit zich in: angst, opwinding, hallucinaties, convul-
sies. Depressie van het centraal zenuwstelsel uit zich in: daling van de lichaamstemperatuur, 
lethargie, slaperigheid, coma. Andere symptomen kunnen bestaan uit miosis, mydriasis, zwe-
ten, bleekheid, cyanose, hartkloppingen en apnoe. Wanneer centrale effecten overheersen, 
kunnen vooral bij kinderen bradycardie en hypertensie, gevolgd door hypotensie waargeno-
men worden. 
 
Toedienen van geactiveerde kool (adsorbens) en natriumsulfaat (laxans), of eventueel maag-
spoelen bij grote hoeveelheden, dient onmiddellijk te gebeuren, omdat snelle absorptie van xy-
lometazoline kan plaats vinden. Bij een ernstige overdosering is opname op een intensive care 
afdeling geïndiceerd. Als antidotum kan een niet-selectief alfasympathicolyticum, bijv. fentola-
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mine, gegeven worden. 
 
Kinderneusspray Xylometazoline HCl HTP 0,5 mg/ml heeft mogelijk invloed op de depressie van 
het centraal zenuwstelsel bij patiënten met een ernstige intoxicatie. Dit is echter nog niet kli-
nisch vastgesteld. 
 
Verdere behandeling is ondersteunend en symptomatisch. 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

Xylometazoline is een sympathicomimeticum met een alfa-effect. Xylometazolinehydrochloride, 
bedoeld voor gebruik in de neus, heeft een vasoconstrictieve werking, waarbij decongestie van 
het neusslijmvlies optreedt. Hierdoor wordt verstopping van de neus opgeheven en kan de pati-
ent gemakkelijker door de neus ademhalen. De werking van xylometazolinehydrochloride vangt 
binnen een paar minuten aan en houdt enkele uren aan. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
Plasmaconcentraties na lokale toediening in de neus van xylometazolinehydrochloride in de mens liggen 
beneden de waarnemingsgrenzen van de meest gevoelige methoden.  
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek  
Geen bijzonderheden. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
Benzalkoniumchloride, natriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdode-
cahydraat, natriumchloride en gezuiverd water. 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
Er zijn geen gevallen van onverenigbaarheid bekend. 
 
6.3 Houdbaarheid  
 
3 jaar. 
 
Wanneer de flacon neusspray eenmaal is aangebroken, dient men de inhoud niet langer 
dan 1 maand te gebruiken. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag  
 
Niet bewaren boven 25°C. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Flacon van bruin glas met doseermechanisme van polyethyleen en polypropyleen dop, inhoud 
10 ml. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
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Geen bijzondere vereisten. 
 
 
7. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN
 
Healthypharm B.V. 
Nieuwe Donk 3  
4879 AC Etten-Leur 
Nederland 
 
8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
 
RVG 105571 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERGUNNING/ HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING  

13 augustus 2009 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 7: juni 2011 
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