
Medicatie 
Gegevens ♦ extra info patiënt: 

Indien je nog vragen hebt,  raadpleeg je apotheker of arts! 

Deze informatie wordt je aangeboden door je apotheker!  
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Stempel apotheek 

Met dank aan GlaxoSmithKline Belgium  

Opgelet! Bevat slechts één dosis per spray. Niet testen vóór gebruik! 

 1. BESCHRIJVING VAN DE DELEN VAN DE NEUSSPRAY 

   
 
 
 
 
 
 

Het neusstuk: dit gedeelte dient in een neusgat te worden gebracht. De oplossing 
zal worden vrijgegeven via het kleine gaatje bovenaan. 
De greep: dit is het gedeelte waar u de wijs - en middenvinger op legt, op het 
ogenblik dat u de verstuiver gebruikt. 
Het blauwe pompje onderaan: op het ogenblik dat u dit pompje indrukt, komt de 
volledige dosis in één keer vrij in het neusgat.  Het pompje kan slechts één enkele 
keer worden ingedrukt; druk het blauwe pompje dus niet in voordat u het 
neusstuk in uw neusgat heeft ingebracht, zoniet riskeert u de volledige dosis 
te verliezen. 

 2. HOE DE NEUSSPRAY TE GEBRUIKEN? 
  - 

- 
- 
 

Haal de neusspray pas juist voor het gebruik uit de blister. 
Neem een comfortabele houding aan, ga indien mogelijk op een stoel zitten. 
Indien u verkouden bent of een verstopte neus hebt, snuit dan eerst uw neus. 
 
 

  - 
- 
 
 
- 

Haal de neusspray uit de blister. 
Hou hem behoedzaam vast zoals op de afbeelding aangetoond: u houdt de 
wijsvinger en de middenvinger op de greep en de duim onder het blauwe pompje. 
 
Druk het blauwe pompje nog niet in. 
 
 
 

  - 
- 

Duw één neusgat dicht met een vinger. 
Adem langzaam uit door de mond. 
 

  - 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

Breng het neusstuk in het andere neusgat (ongeveer 1 cm). 
Het hoofd recht houden zoals op de afbeelding aangegeven en hou uw mond 
gesloten. 
Adem zachtjes in door de neus en druk terzelfdertijd het blauwe pompje in met de 
duim. 
Het is mogelijk dat u een weerstand voelt of een klik hoort. 
Het hoofd recht houden en adem zachtjes in door de mond gedurende 10 à 20 
seconden. Aldus kan de oplossing goed in uw neus blijven. Ondertussen mag u de 
spray uit uw neus verwijderen en uw ander neusgat opnieuw vrijmaken. 
 

Uw neus kan binnenin na het gebruik van de spray vochtig zijn; het is ook mogelijk dat u een lichte smaak in de 
mond gewaar wordt. Dit zijn normale verschijnselen en ze zijn van voorbijgaande aard. De neusspray is nu leeg en 
kan weggeworpen worden. 

Lees voor meer informatie 
ook steeds  de bijsluiter!  

GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE NEUSSPRAY IMITREX®   


