
10 flacons van 5 ml

Samenstelling
Natriumchloride 45 mg
Gezuiverd water tot 5 ml

Te gebruiken bij
•  Reiniging van neusholten bij zuigelingen en  

bij jonge kinderen.
• Reiniging van neusholten bij verkoudheid.
•  Spoelen van neusholten bij ontsteking van  

het neusslijmvlies of van de sinusholten.
•  Reinigen van de oogjes bij zuigelingen en  

jonge kinderen.
• Reiniging van wonden.

DARO Zoutoplossing fysiologisch 0,9% is een 
steriel fysiologisch serum zonder conserverings-
middelen, niet injecteerbaar. 

Het gebruik van flacons is hygiënisch: het risico op 
een bijkomende infectie wordt vermeden. Boven-
dien is het gebruiksvriendelijk en garandeert het 
gebruiksveiligheid door de afgeronde bovenkant 
van de flacon.

Bijzondere voorzorgen
DARO Zoutoplossing fysiologisch 0,9% is een 
oplossing voor uitwendig gebruik en mag niet 
gebruikt worden voor injecties. Vanwege het risico 
van snelle bacteriële besmetting de flacon niet 
bewaren na opening, maar onmiddellijk weggooien 
na gebruik. Bij zuigelingen moet de oplossing 
voorzichtig ingedruppeld worden en met een 
minimum van druk om elk risico van besmetting 
van het middenoor via de buis van Eustachius te 
vermijden. 

Dosering en gebruik
Voor gebruik nagaan of de flacon nog intact is. 
Indien de flacon gemanipuleerd, geopend of 
beschadigd is, gebruik deze dan niet en gooi deze 
onmiddellijk weg. In geval van een behandeling met 
een geneesmiddel voor nasaal of oftalmologisch 
gebruik, gebruik dan de fysiologische oplossing vóór 
deze behandeling en niet nadien. Gebruik eenzelfde 
flacon niet voor verschillende aanwendingen. Maak 
een flesje los, verwijder het bovenste gedeelte 
door te draaien. Na toediening de neus niet hevig 
snuiten gedurende de eerste 10 minuten, enkel 
zacht afdeppen.

• Reiniging en spoeling van de neusholten: 
 -  Volwassenen: Breng het uiteinde van het flesje 

in het neusgat. 1 tot 3 spoelingen per dag. 
Normaal 1 flesje per neusgat gebruiken.

 -  Zuigelingen en kinderen: Het hoofdje achter-
over leggen. Het uiteinde van de flacon in het 
neusgat brengen en zacht op de flacon duwen. 
Dezelfde handeling uitvoeren voor het andere 
neusgat. Nadien het hoofd opnieuw rechtop 
houden om het slijm te laten wegstromen en 
het overtollige nadien afdrogen. 1 tot 3 spoe-
lingen per dag. Normaal is 1 flacon voldoende 
voor beide neusgaten. Waarschuwing: Bij 
zuigelingen de oplossing indruppelen door zo 
weinig mogelijk op de flacon te drukken om 
elk risico van besmetting van het middenoor 
via de buis van Eustachius te vermijden.

•  Reiniging van de ogen: De oplossing kan ge-
bruikt worden voor de hygiëne van het oog door 
indruppelen, wassen of baden. Enkele druppels 
van de oplossing in het oog laten vallen en erop 
letten dat de flacon niet in contact komt met 
het oogoppervlakte. Het vloeistofoverschot af-
drogen met behulp van een steriel kompres. Bij 
behandeling met oogwater, 15 minuten wachten 
voor het indruppelen ervan. 2 tot 3 keer per dag. 
Eén flacon volstaat voor beide ogen.

•  Reiniging van wonden: De wond spoelen door 
een volledige flacon te gebruiken. Opletten dat 
het flesje niet in contact komt met de wond. 
De overtollige oplossing enkel afdrogen op de 
gezonde huid. 

Bewaring
Bij bewaring op kamertemperatuur en in de 
oorspronkelijke verpakking is deze oplossing 
houdbaar tot de datum op de verpakking. De  
eerste 2 cijfers geven de maand aan, de volgende  
2 of 4 cijfers het jaar. De vervaldag is de eerste  
dag van de vermelde maand. Buiten het bereik  
en zicht van kinderen houden.
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