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Een unieke 
formule die zowel
je verstopte als
lopende neus verlicht.

1 spray,
2 acties

Verstopte neus

Lopende neus

1 spray,
2 acties
1 spray,
2 acties
1 spray,

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Otrivine Duo  0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml, neusspray, oplossing KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml bevat 0,5 mg 
xylometazolinehydrochloride en 0,6 mg ipratropiumbromide. 1 verstuiving (ongeveer 140 microliter) bevat 70 microgram xylometazolinehydrochloride en 84 microgram ipratropiumbromide. 
FARMACEUTISCHE VORM Neusspray, oplossing. Heldere, kleurloze oplossing. KLINISCHE GEGEVENS Therapeutische indicaties. Symptomatische behandeling van neusverstopping en 
rinorree in verband met neusverkoudheid. Dosering en wijze van toediening. Dosering Volwassenen: 1 verstuiving in elk neusgat, tot 3 maal per dag. Er dient een tussentijd van minstens 6 uur te 
zijn tussen twee dosissen. Gebruik niet meer dan 3 verstuivingen in elk neusgat per dag. De behandeling mag niet meer dan 7 dagen duren. Het is raadzaam de behandeling met Otrivine Duo 
stop te zetten als de symptomen verminderen, zelfs voor de maximale behandelingsduur van 7 dagen, om het risico op bijwerkingen te verlagen (zie rubriek 4.8). Pediatrische patiënten Otrivine 
Duo wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens. Geriatrie Er is maar beperkte ervaring met het gebruik bij 
patiënten ouder dan 70 jaar. Wijze van toediening Voor de eerste applicatie het pompje opladen door 4-maal te pompen. Daarna zal het pompje normaal opgeladen blijven tijdens perioden 
van regelmatige dagelijkse behandeling. Als de spray niet wordt uitgestoten bij het indrukken, of als de spray langer dan 6 dagen niet gebruikt is geweest, moet het pompje opnieuw worden 
opgeladen 4-maal in te pompen zoals bij de eerste applicatie. Contra-indicaties. Otrivine Duo mag niet worden toegediend aan kinderen jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens. 
Overgevoeligheid voor de werkzame stoff en of voor één van de hulpstoff en. Bekende overgevoeligheid voor atropine of gelijkaardige stoff en, bijvoorbeeld hyoscyamine en scopolamine. Na 
heelkundige ingrepen waarbij de dura mater mogelijk is doorboord, bijvoorbeeld transsfenoïdale hypofysectomie of andere transnasale ingrepen. Bij patiënten met glaucoom. Bij patiënten 
met rhinitis sicca. Bijwerkingen. Samenvatting van het veiligheidsprofi el. De frequentste bijwerkingen zijn epistaxis (treedt op bij 14,8% van de patiënten) en droge neus (treedt op bij 11,3% 
van de patiënten). Veel van de gerapporteerde bijwerkingen zijn ook symptomen van een gewone verkoudheid. Lijst  van de bijwerkingen in tabelvorm De volgende bijwerkingen werden 
gerapporteerd in twee gerandomiseerde klinische studies en één niet-interventionele postmarketingstudie met het product, alsook tijdens post-marketing surveillantie. De bijwerkingen worden 
hieronder opgesomd volgens de systeemorgaanklasse en de frequentie. De frequenties worden als volgt gedefi nieerd: Zeer vaak (≥1/10) Vaak (≥1/100 tot <1/10) Soms (≥1/1.000 tot <1/100) 
Zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000) Zeer zelden (<1/10.000) Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Verscheidene 
van de bijwerkingen die worden opgesomd onder “Niet bekend”, werden maar eenmaal met het product gerapporteerd in klinische studies of werden enkel gerapporteerd bij post-marketing 
surveillantie. Daarom is het onmogelijk een raming van de frequentie te geven op grond van het huidige aantal patiënten dat met Otrivine Duo werd behandeld. 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen 
en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via:

Voor België - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
Afdeling Vigilantie EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B – 1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be
Voor Luxemburg - Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments 
Villa Louvigny – Allée Marconi - L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
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  Onrustwekkende cijfers wereldwijd
Vanaf het begin van de pandemie maakten gezondheidswerkers 
zich zorgen over het verband tussen COVID-19 en geestelijke ge-
zondheid.

Een artikel in The Lancet schetste een gekwantificeerd beeld 
van het onderwerp. De auteurs gebruikten een database met 
observaties van 69,8 miljoen patiënten. Bij die groep werden 
tussen 20 januari en 1 augustus 2020 62.354 COVID-19- 
gevallen vastgesteld. 
De verzamelde gegevens bevestigen een hoog per-
centage psychiatrische stoornissen, dementie en sla-
peloosheid na COVID-19.
Tijdens de beoordelingsperiode treedt voor het eerst een 
psychiatrische pathologie op bij 5,8% van de geïnfecteerde 
patiënten, d.w.z. ongeveer tweemaal zo vaak als na andere 
gezondheidsproblemen (griep, luchtweginfecties, huidinfec-
ties, lithiasis, cholecystitis nierkoliek, botbreuk). De incidentie 
van psychiatrische diagnoses na COVID-19, bedraagt in totaal 
18,1% - alle patiënten gecombineerd, inclusief de patiënten 
zonder psychiatrische voorgeschiedenis. 
De psychiatrische effecten van COVID-19 zijn echter zeker niet 
uniform. Het risico op angst is het grootst, met een toename 
van de diagnoses van alle soorten ernstige angststoornissen. 
De slapeloosheidscijfers zijn ook hoog.
De verhoogde incidentie van dementie wordt bevestigd, na-
melijk 1,6% bij patiënten ouder dan 65 jaar. De relatie tussen 
de ernst van de ziekte en deze aandoeningen is bescheiden, 
maar zou niettemin een 'dosis-effectrelatie’ kunnen vormen. 
Dit suggereert dat de associatie gedeeltelijk wordt gemedi-
eerd door directe biologische factoren (virale belasting, dys-
pnoe of aard van de immuunrespons). De analyse van de 
gegevens laat ook zien dat een psychiatrische geschiedenis 
een risicofactor kan zijn.

  In de apotheek
Deze trend is ook duidelijk in de apotheken. "Deze crisis zorgt voor 
een nieuw gegeven, omdat we in het begin allemaal dachten dat ze 
maar een paar weken of een paar maanden zou duren. En nu moe-
ten we vaststellen dat ze lang blijft aanhouden. We moeten dus 
de tijd nemen om de situaties te analyseren waar u mee te maken 
krijgt. Wat betreft een nieuwe doelgroep zijn er observaties afkom-
stig van het terrein die het verdienen om de komende maanden 
geobjectiveerd te worden. Bv. de jongeren die het moeilijk blijken te 

hebben met deze tweede lockdown, het verlies aan motivatie van 
de bevolking...” legt Marc Gryseels, directeur van Bachi, uit.

Het is zeker dat de patiënten meer gestrest en angstig zijn. Dit is ook 
te merken in de verkoopcijfers: de verkoop van OTC ‘Calming and 
Sleeping’-producten groeide met 8% tijdens de eerste 6 maanden 
van het jaar. De patiënten vragen naar natuurlijke producten om het 
moreel te ondersteunen en stress en angst te voorkomen. 

  Een website die kan helpen
‘Mijnkwartier.be’ (in het Frans: Mes15minutes.com) is een onlinepro-
gramma dat de gebruikers in staat wil stellen hun psychologische 
veerkracht te vergroten door hen elke dag 15 minuten zelfhulp aan 
te bieden en te vechten tegen angst, depressie, eenzaamheid en 
stress. Er is nu een nieuw COVID-19-luik toegevoegd specifiek voor 
mensen die zich geïsoleerd of gestrest voelen door de quarantaine, 
gekoppeld aan een 'heldentraject’ dat zich richt op de artsen, ver-
plegers en andere zorgverleners die door deze tweede lockdown 
alweer tot het uiterste worden gedwongen en een psychologische 
‘reset’ kunnen gebruiken. "We willen er ook zijn voor artsen, ver-
pleegkundigen en andere spelers in de zorgsector, die zo vaak ge-
confronteerd worden met traumatische ervaringen en herinnerin-
gen," benadrukt dr. Paul Koeck, de bedenker van deze site.
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Het zit niet goed met de mentale gezondheid!
Slaapstoornissen, angst, depressie… Hoe gaat met uw patiënten op psychologisch 
vlak tijdens deze tweede lockdown? De vraag mag gesteld gezien heel wat 
zorgverleners reeds aan de alarmbel trokken tijdens de eerste lockdown en wezen op 
de schade voor de mentale gezondheid. Ook hier kunnen artsen en apothekers een 
belangrijke rol spelen om hun patiënten te helpen.
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