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Gebruiksaanwijzing 

 

Benaming 

Rhinoblock® hooikoorts neuszalf 

 

Productbeschrijving 

Rhinoblock® is een goed smeerbare neuszalf op basis van zuivere, witte vaseline en zuivere honing. 

Door Rhinoblock® hooikoorts neuszalf aan te brengen legt u een beschermend laagje in de neus, 

waardoor de neus wordt beschermd tegen o.a. gras- en boompollen en huisstofmijt. Dit geeft 

verlichting van allergische klachten veroorzaakt door pollen of huisstofmijt. 

 

Ingrediënten 

Petrolatum, Mel.  

 

Indicatie 

Rhinoblock® kan worden gebruikt ter verlichting van allergische klachten veroorzaakt door pollen of 

huisstofmijt. 

 

Hoe te gebruiken 

U kunt Rhinoblock® naar behoefte 2 – 4 x per dag aanbrengen in beide neusgaten. Vaker mag ook. U 

kunt dat bijvoorbeeld doen met behulp van een wattenstaafje. Daarna verdeelt u de neuszalf in uw 

neus door de buitenkant van uw neusvleugels licht te masseren.  

Wilt u Rhinoblock® gebruiken ter bescherming tegen pollen in de lucht, dan is het aan te raden 

Rhinoblock® aan te brengen voordat u voor langere tijd naar buiten gaat (sporten, wandelen, fietsen, 

in de tuin etc.).  

Wilt u Rhinoblock® gebruiken ter bescherming tegen huisstofmijt, dan is het aan te raden de neuszalf 

in ieder geval voor het slapen gaan aan te brengen. 

 

Gebruik bij zwangerschap of borstvoeding 

Er zijn geen aanwijzingen dat Rhinoblock® tijdens de zwangerschap of in de periode van borstvoeding 

niet mag worden gebruikt.  

 

Niet te gebruiken bij 

• Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. 

• Niet gebruiken in combinatie met zuurstoftherapie, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 

zuurstof via een zuurstofbril. Petrolatum is in combinatie met een verhoogde 

zuurstofconcentratie via een zuurstofbril gemakkelijk ontvlambaar. 

• Dezelfde tube niet door meerdere personen gebruiken vanwege het risico op kruisbesmetting. 

• Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is bij ontvangst van het product. 

• Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum. 

• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar. 



 

Bijzondere aandacht en voorzorg 

• Maximaal 30 dagen achtereen gebruiken. 

• Raadpleeg uw arts als uw klachten niet verbeteren of als nieuwe klachten ontstaan. 

• Na een neusoperatie is het raadzaam om voor gebruik eerst advies aan de arts te vragen. 

• Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. 

 

Bijwerkingen 

• In de literatuur is beschreven dat in zeer zeldzame gevallen een longontsteking kan optreden 

bij langdurig gebruik van petrolatum (een bestanddeel van Rhinoblock®) in de neus. Daarom 

is het raadzaam een arts te raadplegen bij longklachten tijdens of na het gebruik van 

Rhinoblock®. 

• Indien er ernstige voorvallen zijn in verband met het hulpmiddel, moeten deze gemeld worden 

aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten (van de lidstaat) waar de gebruiker gevestigd is. 

 

Bewaren 

• De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld. 

• Na opening maximaal 12 maanden houdbaar. 

• Bewaren tussen 4 °C en 30 °C. 
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