
Wat zit er in Nisita® neuszalf?
100 g zalf bevat 2,8 g natriumchloride en 7,2 g 
natriumwaterstofcarbonaat.
Overige ingrediënten: wolvetalcoholen, citroenolie, 
witte vaseline, middellange keten triglyceriden,
dikvloeibare paraffine, cetostearylalcohol.

Waarvoor wordt Nisita® neuszalf gebruikt?
Nisita® neuszalf wordt gebruikt bij droog 
neusslijmvlies
•  als ondersteunende behandeling bij een 
 verstopte neus, bijv. bij verkoudheid.
•  voor de reiniging en bevochtiging van het 
 neusslijmvlies, bijv. bij een droge lucht.
•  voor het oplossen van korsten.

Nisita® neuszalf is geschikt voor volwassenen, 
kinderen en zuigelingen.

Wanneer mag Nisita® neuszalf niet worden 
gebruikt?
Nisita® neuszalf mag niet worden gebruikt bij  
overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Wanneer moet u bij het gebruik van Nisita® 
neuszalf extra opletten?
Bij gebruik volgens de voorschriften zijn er geen
bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig. 
Na een neusoperatie of -ongeval is het raadzaam 
om voor het gebruik van Nisita® neuszalf eerst 
advies van de arts te vragen.

Mag Nisita® neuszalf tijdens de zwangerschap 
of borstvoeding worden gebruikt?
Er zijn geen aanwijzingen dat Nisita® neuszalf 
tijdens de zwangerschap of borstvoeding niet 
gebruikt zou mogen worden.

Hoe moet u Nisita® neuszalf gebruiken?
Breng meerdere keren per dag in elk neusgat een 
zalfstreng van ca. 1 cm aan. Plaats de punt van de 
tube zo diep mogelijk in elk neusgat, knijp een 
beetje zalf uit de tube en verdeel deze door een 
lichte massage van de neusvleugels gelijkmatig op 
het neusslijmvlies. De Nisita® neuszalf kan ook met 
behulp van een wattenstaafje op de binnenkant 
van de neus worden gestreken. De zalf kan 
meerdere keren per dag worden aangebracht, in 
het bijzonder voor het slapengaan. 

Om hygiënische redenen en ter voorkoming 
van infecties is het aan te raden dat elke tube 
slechts door één persoon wordt gebruikt. Na 
gebruik de punt van de tube reinigen.

Hoe lang mag u Nisita® neuszalf gebruiken?
Nisita® neuszalf kan naar behoefte ook gedurende 
langere tijd (maximaal 30 dagen) worden toege-
past. Als na 14 dagen gebruik geen verbetering is 
opgetreden, neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.

Nisita®

 neuszalf
Beste gebruiker,
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen aangezien ze belangrijke informatie bevat 
waar u bij de toepassing van dit medisch hulpmiddel op zou moeten letten. Neem bij vragen contact op 
met uw (huis)arts of apotheker.

Gebruiksaanwijzing

Vragenformulier
Om een beter beeld te krijgen van Nisita® neuszalf en haar gebruikers, stellen wij het zeer op prijs als 
u onderstaande vragen wilt beantwoorden. U kunt dit formulier in een envelop gratis opsturen naar:  
Salveo Pharma BV, Antwoordnummer 11186, 5600 VC Eindhoven. U kunt de vragen ook online 
invullen op www.nisita.nl/vragenlijst.  

 Man Vrouw Leeftijd:
Op welke wijze bent u met Nisita® neuszalf in contact gekomen?
 via apotheek
 via drogist/reformzaak
 via anderen, namelijk
 via internet
 van horen zeggen (familie, vrienden, enz.)
 anders, namelijk
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Welke ongewenste bijwerkingen kan het ge- 
bruik van Nisita® neuszalf met zich meebrengen?
In zeldzame gevallen kan Nisita® neuszalf ten ge- 
volge van haar zacht prikkelende werking een licht 
branderig gevoel van het neusslijmvlies veroorza- 
ken. De in de zalf aanwezige wolvetalcoholen en 
citroenolie kunnen in zeer zeldzame gevallen tot 
overgevoeligheidsreacties leiden.

Waar moet u verder nog op letten?
Nisita® neuszalf mag alleen tot de uiterste 
houdbaarheidsdatum worden gebruikt, die op 
de verpakking en op de sluitnaad van de tube is 
aangegeven!

Let op!
Ook bij dagelijks gebruik de tube Nisita® altijd in 
het doosje bewaren om beschadiging aan de tube 
te voorkomen. Nisita® neuszalf bevat als basis een 
mengsel van vloeibare en vaste vetten, dat kan 
veranderen wanneer het preparaat niet volgens 
de voorschriften (15 - 25 °C) wordt bewaard. Bij 
temperaturen boven 25 °C kan ontmenging van 
de zalf optreden, waardoor bij gebruik van het 
preparaat eerst een beetje olie uit de tube komt, 
terwijl het bij koele bewaring iets moeilijker kan 
zijn om zalf uit de tube te knijpen. Om de zalf 
optimaal te benutten, is het aan te bevelen de 
zalfstreng altijd van achter naar voren uit de tube 
te drukken om een eventuele beschadiging van 
de tube te voorkomen, die bijv. door herhaaldelijk 
knikken kan ontstaan. 
Bij het vullen van de tube kunnen kleine hoeveel-
heden lucht worden ingesloten. Dit heeft geen 
invloed op de werkzaamheid van het preparaat 
noch op de hoeveelheid zalf in de tube.

Bewaren in het doosje bij kamertemperatuur 
(15-25°C) en buiten bereik van jonge kinderen.

In welke verpakkingen is Nisita® neuszalf 
verkrijgbaar?
Verpakkingen met 10 g zalf.
Stand van informatie:  oktober 2015 

Fabrikant
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstraße 3
D 61138 Niederdorfelden

Distributeur
Salveo Pharma BV
Bogert 1, 5612 LX Eindhoven, Tel. 0800-0580 (gratis)
email: info@salveo-pharma.nl

Mogelijke oorzaken voor droge slijmvliezen 
• bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen
• bepaalde ziekten, zoals bijv. diabetes en aandoe- 
 ningen van reumatische aard leiden ook 
 vaak tot droge slijmvliezen
• verwarmde en geklimatiseerde ruimtes
• stof of andere prikkelende stoffen
• soms zijn droge slijmvliezen gewoon een kwestie 
 van leeftijd

Nisita® neuszalf is ruim inzetbaar:
Preventief
• beschermt het neusslijmvlies tegen uitdroging 
 bij een droge lucht
• voorkomt het contact van prikkelende stoffen  
 met het neusslijmvlies
Curatief
• bevochtigt het neusslijmvlies
• lost korsten op
• voor ondersteunende behandeling van 
 verkoudheid bij zuigelingen en kinderen
• verbetert de neusademhaling en kan daardoor 
 tot vermindering van het snurken leiden
Nazorg
• ondersteunt beschadigd neusslijmvlies bij 
 verkoudheid, neusbloeden en na operaties

Ik gebruik Nisita® neuszalf sinds (maand/jaartal):
Ik gebruik Nisita® neuszalf omdat:
 mijn neusslijmvlies droog is door een (neus)verkoudheid
 mijn kind/baby last van een (neus)verkoudheid heeft
 mijn neusslijmvlies droog is door medicijngebruik
 mijn neusslijmvlies droog is door een medische ingreep
 ik een verminderde neusademhaling heb (bijv. bij snurken)
 ik vaak last van korsten in mijn neus heb
 andere reden:
Heeft u nog andere opmerkingen of tips over Nisita® neuszalf?:

Bedankt voor uw medewerking. 
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