
De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de 
handel brengen van het geneesmiddel Otrivine® Anti-Allergie. Het verplicht plan voor risico-
beperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een 
veilig en doeltreffend gebruik van Otrivine® Anti-Allergie te waarborgen (RMA versie 02/2017).

Otrivine® Anti-Allergie
Fluticasonpropionaat

50 microgram/dosis, neusspray, suspensie.

INFORMATIEBROCHURE

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aandachtig de SKP 
vooraleer Otrivin Anti-Allergie af te leveren. De volledige en geactualiseerde tekst van deze 
SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een 
geneesmiddel”.



Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities) 

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 
beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars (en patiënten). Deze bijkomende risico-
beperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van Otrivine® 
Anti-Allergie te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:

Dit document raadt de apotheker aan om hun patiënten die voor de eerste keer 
symptomen van allergische rhinitis vertonen, te adviseren een arts te raadplegen 
om astma en andere onderliggende aandoeningen uit te sluiten. Bovendien bevat 
het belangrijke informatie om de risico’s van het gebruik van dit product als OTC te 
beperken met inbegrip van het volgende:

> niet langer dan 3 maanden achter elkaar gebruiken, zonder medisch advies,

>  indien de klachten na 7 dagen niet verminderen of  verergeren, gelieve een arts te 
raadplegen,

>  het kan enkele dagen duren voordat het maximale effect is opgebouwd, denk hieraan 
om een verkeerd gebruik te vermijden,

>  om lokale irritatie of perforaties in de neus te voorkomen: richt de neusspray in de 
richting weg van het neustussenschot,

>  per dag niet meer dan 8 verstuivingen (4 per neusgat) gebruiken. Bij overdosering 
is er risico op ernstige bijwerkingen, 

> gebruik bij volwassenen vanaf 18 jaar,

> er is mogelijkheid tot groeivertraging bij gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen.



 

Indicaties 

Otrivine Anti-Allergie is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen in de leeftijd van 18 
jaar en ouder. Dit geneesmiddel biedt een symptomatische behandeling van allergische 
rhinitis veroorzaakt door hooikoorts of andere allergenen in de lucht (zoals huisstofmijt, 
schimmelsporen of huidschilfers van dieren). 

Gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder

Dosis en toedieningswijze voor volwassenen van 18 jaar en ouder

De aanbevolen dosis is éénmaal daags, liefst ’s ochtends, twee verstuivingen (totaal 200 
microgram fluticasonpropionaat) in elk neusgat. 

Wanneer uw klachten verminderen, kunt u de dosis mogelijk verlagen naar dagelijks één 
verstuiving per neusgat. 

Om lokale bijwerkingen te voorkomen: richt de neusspray in de richting weg van het 
neustussenschot.

Als uw klachten heel ernstig zijn, kan het nodig zijn om de dosis te verhogen naar tweemaal 
per dag twee verstuivingen per neusgat totdat de klachten verminderen. Dit mag u echter 
maar voor korte tijd doen. 

>  Per dag niet meer dan 8 verstuivingen (4 per neusgat) gebruiken. 

>  Gebruik de laagst mogelijke dosis om uw klachten onder controle te houden. 

>  Mochten uw klachten na 7 dagen niet verminderd zijn of niet goed onder controle zijn, 
neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

>  Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis. 

Risico’s voor het langdurig gebruik van hoge dosissen

Wanneer hoge doses van neussprays met corticosteroïde gedurende lange termijn worden 
gebruikt, kunnen bijwerkingen optreden doordat het medicijn door het lichaam wordt 
geabsorbeerd. De kans op dergelijke bijwerkingen is veel lager dan bij orale corticosteroïden. 
Ook kunnen ze per individuele gevoeligheid en per corticosteroïdepreparaat verschillen.  
Tot de mogelijke systemische effecten behoren het Cushing-syndroom, cushingoïde kenmerken, 
adrenale suppressie, groeivertraging bij kinderen en jongeren, staar, glaucoom en in 
zeldzamere gevallen een verlaagde botmineraaldichtheid, effecten op het glucosemetabolisme 
en diverse psychische effecten of effecten op het gedrag, waaronder psychomotorische 
hyperactiviteit, slaapstoornissen, angst, depressie of agressie (met name bij kinderen).



Behandeling met hogere doses dan aanbevolen van nasale corticosteroïden kan leiden 
tot klinisch signifi cante adrenale suppressie. Als er aanwijzingen zijn voor het gebruik 
van hogere doses dan aanbevolen, dient in perioden van stress of electieve chirurgie een 
aanvullende dekking met systemische corticosteroïden te worden overwogen.

Adviseer patiënten om hun arts te raad plegen 
in de volgende gevallen

>  Bij eerste keer klachten van allergische rhinitis zodat astma en andere onderliggende 
aandoeningen worden uitgesloten.

>  Geen enkele verbetering of zelfs verergering na 7 dagen. De meeste mensen beginnen 
de eerste dag het eff ect van het product te voelen en het optimaal eff ect na enkele dagen 
van dagelijks gebruik.

>  Als het product langer dan 3 maanden wordt gebruikt.  

Herinner uw patiënten

-  Gebruik het geneesmiddel regelmatig: het kan 3 à 4 dagen duren voordat maximale 
bescherming is opgebouwd. Daarom is het belangrijk om dit middel regelmatig te blijven 
gebruiken om het volledige therapeutische eff ect te bereiken.

-  Vermijd het richten van de spray naar het neustussenschot om lokale irritatie of perforaties 
in de neus te vermijden.

-  Beperk de duur van het gebruik: mag niet langer gebruikt worden dan de periode waarin 
u wordt blootgesteld aan de allergenen (bijvoorbeeld pollen) ; niet langer dan 3 maanden 
achter elkaar gebruiken, zonder medisch advies. 

-  Gelieve de aanbevolen dosis niet te overschrijden door het risico op bijwerkingen. In geval 
van overgebruik dient de arts of apotheker onmiddellijk geraadpleegd te worden.

Melden van bijwerkingen 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van Otrivine® Anti-Allergie te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan 
online gebeuren via www.gelefi che.be of via de “papieren gele fi che” beschikbaar via het 
Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. 
De gele fi che kan worden verzonden per post naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – 
Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, 
of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be 
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