
Bijsluiter  

PHYSIOLOGICA® septinasal 
Voor de hygiëne van baby’s en kleine kinderen 

 
Nasale reiniging bij verkoudheid en neus-keelholteontsteking. 
 
SAMENSTELLING: 
NaCl-oplossing ongeveer 9 ‰, polysorbaat 80, tijmextract, kopersulfaat pentahydraat, glycerol, 
gezuiverd water q.s 100 ml. 
Oplossing in dosisflesjes. Niet inspuitbaar, bevat geen bewaarmiddel. 
 
INDICATIES: 
Physiologica® septinasal is een oplossing voor een neusspoeling bij verkoudheid en neus-
keelholteontsteking.  
Een reiniging met Physiologica® septinasal: 
- vermindert de verstopping van de neus 
- verwijdert slijmen en besmettelijke stoffen 
- verbetert de symptomen bij verkoudheid  
Physiologica® septinasal maakt op die manier een betere ademhaling mogelijk. 
Het mag slechts enkele dagen worden gebruikt. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 

 
 
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. Bij zuigelingen moet de oplossing met minimale druk ingedruppeld worden, 
om besmetting van het middenoor te vermijden. 
 
 
Laat de oplossing eventjes inwerken en zet dan het kindje terug rechtop. 
Verwijder zachtjes de overtollige vloeistof. Bij baby’s kan het slijmvlies indien nodig ook 
met een neusreiniger worden verwijderd. 
 

 
 
DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENNG: 
1 spoeling, 2 tot 3 keer per dag. 
1 flesje van 5 ml = 1 spoeling. 
 
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. 
NIET GEBRUIKEN IN DE OGEN. 
Niet gebruiken bij overgevoeligheid aan een van de bestanddelen van het product. 
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 toegediend geneesmiddel is het aangewezen om 
Physiologica® septinasal 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. 



Bijsluiter  

Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
VERPAKKING: 
Doos met 20 dosisflesjes van 5 ml. 
 
FABRIKANT: 
GIFRER BARBEZAT 
8-10, rue Paul Bert 
69150 DECINES-CHARPIEU - FRANCE 
 
VERDELER: 
Qualiphar 
www.qualiphar.com 
Rijksweg 9, BE-2880 Bornem 


