
Idyl Baby Neusspray
Voor baby’s, kinderen en volwassenen
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Lees goed de hele gebruiksaanwijzing voordat 
u Idyl Baby Neusspray gaat gebruiken, ook als
u dit product eerder heeft gebruikt. De infor-
matie kan door nieuwe inzichten of gegevens
gewijzigd zijn.

Wat is Idyl Baby Neusspray?
Idyl Baby Neusspray is een isotone oplossing, met 
een zoutgehalte dat geschikt is om het neusvlies te 
reinigen.
De oplossing ondersteunt de vochtigheid in de neus 
bij droog of korstig neusslijmvlies en verdunt het 
ingedikte slijm. Hierdoor kan het neusslijm gemakke-
lijker afgevoerd worden om vrijer te kunnen ademen 
door de neus. 

Waarvoor wordt Idyl Baby Neusspray gebruikt?
• Om het neusslijmvlies zachtjes te reinigen zodat de
baby of het kind vrijer kan ademen.

• Om de neus te bevochtigen wanneer ze droog is
bij geringe luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in ver-
warmde ruimtes of ruimtes met airconditioning, bij
grote hoogte, vliegreizen).

De neusspray is speciaal geschikt voor gebruikt bij
baby’s en kinderen tot 2 jaar. De neusspray kan ook wor-
den gebruikt bij kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen.

Wat zit er in Idyl Baby Neusspray?
De neusspray bevat 8 mg natriumchloride (keuken-
zout) per ml oplossing. 
Tevens bevat de oplossing dinatriumwaterstoffosfaat-
dodecahydraat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat,
dinatriumedetaatdihydraat, benzalkoniumchloride en
gezuiverd water.

Wanneer mag u Idyl Baby Neusspray niet
gebruiken?
Gebruik dit product niet indien u overgevoelig bent
voor benzalkoniumchloride of voor één van de
andere ingrediënten van dit product.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Idyl
Baby Neusspray?
Als u een neusoperatie of een ongeval aan de neus
heeft gehad. In zo’n geval kunt u beter eerst een arts
raadplegen alvorens het product te gebruiken.
Idyl Baby Neusspray bevat als conserveermid-
del benzalkoniumchloride. Deze stof kan mogelijke
lokale irritaties veroorzaken.
Voorkom contact met de ogen.

Gebruik van Idyl Baby Neusspray in combinatie
met geneesmiddelen.
Omwille van de reinigende eigenschappen, kunt u
de neusspray het beste eerst gebruiken, wanneer u
een geneesmiddel via de neus moet innemen.
Het is raadzaam om bij twijfel overleg te plegen met
uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding.
Idyl Baby Neusspray kan zonder bezwaar volgens de
gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwan-
gerschap en borstvoeding.

Hoeveel keer mag u Idyl Baby Neusspray
gebruiken?
Baby’s en kinderen tot 2 jaar: 1 maal verstuiven in
elk neusgat. Indien nodig, maximaal 4 maal per dag.
Volwassenen en kinderen boven 2 jaar: 1 of 2 maal
verstuiven in elk neusgat. Indien nodig, maximaal
4 maal per dag.

Hoe gebruikt u Idyl Baby Neusspray?
Voordat u de neusspray gebruikt moet u eerst de
neus snuiten of zo goed mogelijk schoonmaken.

Verwijder het beschermdopje van de neusspray. 

Houd het flesje onderaan met de duim vast en houd
het witte bovenstuk tussen wijs- en middelvinger. Als
u de spray voor de eerste keer gaat gebruiken, moet
u eerst het pompje vullen met de oplossing door een
paar keer in de lucht te verstuiven, zoals aangegeven 
op plaatje 2. De neusspray is nu klaar voor gebruik.

Kleine kinderen kunt u het beste op schoot nemen 
en rechtop laten zitten. U kunt dan met een hand het 
hoofdje van het kind ondersteunen. 

Breng het neusstuk in het neusgat. Sproei één keer 
en adem tegelijk in door de neus. Herhaal dit in het 
andere neusgat. 

Maak na gebruik het neusstuk goed schoon. Sluit 
vervolgens de neusspray af met het beschermdopje. 
Op deze manier kunt u de neusspray bewaren tot het 
volgende gebruik. 

Om hygiënische redenen mag elke neusspray 
slechts door één en dezelfde persoon gebruikt wor-
den.

Hoe moet u de Idyl Baby Neusspray bewaren?
Bewaar de neusspray beneden 25 ºC in de originele 
verpakking. Buiten het zicht en bereik van kinderen 
houden.

Hoe lang kan Idyl Baby Neusspray bewaard 
worden?
Nadat u de neusspray voor de eerste keer gebruikt 
hebt, kunt u deze nog 3 maanden gebruiken. Ver-
meld de datum waarop u de neusspray bent gaan 
gebruiken op het etiket van dit product.

Gebruik de neusspray niet meer na de uiterste houd-
baarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking 
na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laat-
ste dag van die maand is de uiterste houdbaarheids-
datum. 

Hoe is Idyl Baby Neusspray verpakt?
Idyl Baby Neusspray is verpakt in een kunststof flesje 
met doseerpompje. Het flesje bevat 15 ml vloeistof.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
IDYL
Bosberg 41
7271 LE Borculo

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in 
oktober 2019.
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