Zoutoplossing Livsane
Neusspray

Voordat u of uw kind dit product gebruikt is het belangrijk dat u deze productinformatie
goed doorleest. Vraag indien nodig uw apotheker of (huis-)arts om meer informatie of
advies.
INHOUD VAN DEZE PRODUCTINFORMATIE
1. Wat is Zoutoplossing Livsane en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat is de samenstelling van Zoutoplossing Livsane?
3. Wat is het gebruiksadvies voor Zoutoplossing Livsane?
4. Hoe bewaart u Zoutoplossing Livsane?
5. Aanvullende informatie.
1. WAT IS ZOUTOPLOSSING LIVSANE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Zoutoplossing Livsane wordt gebruikt om vrijer door de neus te kunnen ademen.
Daarnaast helpt Zoutoplossing Livsane om de neusholten te bevochtigen wanneer deze
droog of geïrriteerd zijn.
Zoutoplossing Livsane is een oplossing van natriumchloride in water. Natriumchloride is
de chemische benaming van keukenzout. De oplossing wordt fysiologische zoutoplossing genoemd en is niet irriterend voor huid en slijmvliezen.
2. WAT IS DE SAMENSTELLING VAN ZOUTOPLOSSING LIVSANE?
De oplossing bevat 8 mg natriumchloride per ml water.
Ingrediënten: Water, Natriumchloride, Dinatriumwaterstoffosfaat, Natriumedetaat,
Natriumdiwaterstoffosfaat, conserveermiddel: Benzalkoniumchloride.

3. WAT IS HET GEBRUIKSADVIES VOOR ZOUTOPLOSSING LIVSANE?
Snuit voor gebruik de neus of maak de neus zo goed mogelijk schoon.
Eén verstuiving in elk neusgat maximaal 6 keer per dag. De flacon goed rechtop
houden.
Als u de spray voor de eerste keer gebruikt, moet u een paar keer in de lucht spuiten.
De spraykamer kan zich dan vullen met de oplossing.
Houd het hoofd rechtop. Breng de tuit in een neusgat. Houd het andere neusgat dicht
en druk de verstuiver eenmaal in. Snuif de vloeistof gelijktijdig op, zodat de vloeistof
diep in de neus komt. Herhaal dit voor het andere neusgat.
Na gebruik de tuit met lauw water schoonmaken en de dop terugplaatsen.
Vanuit hygiënisch oogpunt dient de flacon niet door meerdere personen te worden
gebruikt.
4. HOE BEWAART U ZOUTOPLOSSING LIVSANE?
Bewaren bij kamertemperatuur en buiten bereik van kinderen. De flacon goed gesloten
houden.
Gebruik Zoutoplossing Livsane niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de
verpakking en het etiket. Na deze datum kan de kwaliteit van het product niet meer
gewaarborgd worden. Na openen 1 maand houdbaar.
5. AANVULLENDE INFORMATIE
Dit product en de bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Deze productinformatie dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging
van het advies van uw (huis-)arts.
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