
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL
(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 4717.1 - SID 1 (1)

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Avsvällande vid nästäppa

Barn 10 - 18 år:
1 endosbehållare eller 2 sprayningar i vardera näsborren x 2 - 3 

Används högst 10 dagar i rad, kan annars ge läkemedelsrelaterad nästäppa.

Nasin nässpray innehåller konserveringsmedel som kan verka irriterande på 
nässlemhinnan.

Vid kvarstående besvär efter 10 dagar kan koksaltlösning användas.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress FDA - Biverkningsrapport
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm325257.htm

Internetadress MHRA - Overview, Risk: benefit of OTC cough and cold medicines in 
children
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-p/documents/websiteresources/con041374.pdf

Rekommendation , (Grade 2C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade
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Näsdroppar, endospipetter 0,5 mg/mL (Nezeril)
Nässpray, lösning 0,5 mg/mL (ex Nasin)

Denna koncentration är mest lämplig för större barn. För mindre barn, se andra 
instruktioner.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

0,5 mg/mL
NÄSDR LÖ END

0,1 mL

INGEN SPÄDNING 

0,5 mg/mL
NÄSSPRAY

7,5 mL

INGEN SPÄDNING 

ADMINISTRERING

Nasalt: 
Innan administrering bör barnets näsa rengöras från snor. Vid användning av 
näsdroppar bör barnet, om möjligt, sniffa in luft ett par gånger för att sprida läkemedlet i 
nässlemhinnan.

Vid användning av nässpray (flaska) ska sprayflaskan laddas innan första användning 
genom att hålla flaskan i upprätt läge och spraya några gånger i luften. Kan behöva 
upprepas om flaskan inte använts under längre tid.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Oximetazolin (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Oöppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur. 
Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad 
endosbehållare sparas inte. 

0,5 mg/mL, Nässpray, lösning

Förvaras i rumstemperatur med skyddshuven påsatt. Använd en flaska per 
patient. Hållbarhet enligt utgångsdatum på förpackningen. 
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