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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 

 

Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray 
dinatriumcromoglicaat 

 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 

belangrijke informatie in voor u.  

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 

apotheker u dat heeft verteld. 

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker. 

- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 

die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw apotheker.  

- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met 

uw arts. 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray en waarvoor wordt dit middel  

    gebruikt? 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

 

1. WAT IS PREVALIN DINATRIUMCROMOGLICAAT 20 MG/ML NEUSSPRAY EN 

WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 

 

Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray remt het vrijkomen van stoffen die 

overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken, zodat de verschijnselen van hooikoorts (loopneus, 

verstopte neus, jeuk, niezen) worden tegengegaan. Gebruik van Prevalin dinatriumcromoglicaat 

20 mg/ml neusspray neemt de klachten gedurende 3-4 uur weg. 

 

Te gebruiken bij 

Ontsteking van het neusslijmvlies door een overgevoeligheidsreactie gekenmerkt door een 

verstopte neus, niezen, jeuk, waterige afscheiding en jeukende tranende ogen (allergische 

rhinitis). Allergische reacties kunnen worden veroorzaakt door stuifmeelkorrels van grassen of 

planten, huisstofmijt en huidschilfers van dieren. 

 

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw 

arts. 
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2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 

VOORZICHTIG MEE ZIJN? 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 

rubriek 6.  

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

Zolang u bent blootgesteld aan de stoffen waarvoor u overgevoelig bent, is voortzetting van het 

gebruik van Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray aan te bevelen. Wanneer u het 

gebruik hiervan onderbreekt, kunnen de klachten terugkeren. 

 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray nog andere 

geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije 

toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.  

 

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen of met andere stoffen bekend. 

 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem 

dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Er zijn hieromtrent geen gegevens bekend. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 

 

Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray bevat benzalkoniumchloride 

Dit middel bevat 0.13 mg benzalkoniumchloride in elke ml. Benzalkoniumchloride kan irritatie of 

zwelling in de neus veroorzaken, vooral bij langdurig gebruik. 

 

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 

 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 

apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts 

of apotheker.  

 

De aanbevolen dosering is 

Volwassenen en kinderen: om de 3 à 4 uur een verstuiving in elk neusgat, tenzij de arts anders 

adviseert. De toediening, gedurende de periode van blootstelling aan de stoffen die de allergie 

veroorzaken dient niet onderbroken te worden, omdat anders de hooikoortsklachten kunnen 

terugkeren.  

 

Gebruiksaanwijzing 

l. Verwijder het dopje. 

2.  Klaarmaken voor gebruik: Druk het pompje omlaag in de richting van de pijl en laat het 

daarna los. 

Doe dit bij het eerste gebruik 4 maal totdat er een fijne nevel wordt verkregen. 
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Wanneer u de spray langer dan een week niet heeft gebruikt, druk het pompje dan 1 maal 

in voordat u de spray gebruikt. 

3. Snuit, indien nodig, eerst de neus. Houd de verstuiver op de aangegeven wijze vast (zie 

illustratie) en breng de opening in een neusgat. Terwijl u door de neus inademt drukt u 

het pompje zo ver mogelijk omlaag en laat het daarna los. Dit is één verstuiving. Herhaal 

deze handeling voor het andere neusgat. 

4. Veeg het neusstuk na gebruik af en zet het dopje er weer op. 

 

 
 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 

Verschijnselen van overdosering zijn niet bekend. 

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 

Wanneer u een dosis vergeten heeft, dient u deze zo spoedig mogelijk toe te dienen. U hoeft 

echter de vergeten dosis niet in te halen indien er meer dan 3 uur verstreken is. 

 

 

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 

daarmee te maken. 

 

In enkele gevallen kan een lichte irritatie van het neusslijmvlies optreden, welke echter na één of 

enkele dagen verdwijnt. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die 

niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart. 

 

Het melden van bijwerkingen 

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks 

melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door 

bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 

dit geneesmiddel. 

 

 

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 

verpakking achter "niet te gebruiken na". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 

maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
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Niet bewaren boven de 25 °C (en niet in de koelkast of vriezer). Bewaren in de originele 

verpakking. Indien bewaard zoals aanbevolen, is een eenmaal aangebroken flacon nog 3 maanden 

houdbaar.  

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag 

uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op 

een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

 

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 

 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

De werkzame stof in dit middel is per ml 20 mg dinatriumcromoglicaat.  

De andere stoffen in dit middel zijn dinatriumedetaat, benzalkoniumchloride en gezuiverd water. 

 

Hoe ziet Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray eruit en hoeveel zit er in een 

verpakking? 

Neusspray in een flacon van 15 ml met een doseerpompje voor verstuiving. 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 

Omega Pharma Nederland B.V., Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam. 

 

Fabrikant 

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, België. 

 

Dit geneesmiddel staat in het register ingeschreven onder RVG 17319. 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2020. 

 


