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Thixotropic
Formula

PREVALIN™ DIRECT PLUS is een neusspray met een dubbele beschermende werking 
die snelle verlichting biedt bij hooikoorts, huisstofmijt en dierenallergie. De gepatenteerde 
Nasya™ Technologie van PREVALIN™ DIRECT PLUS bevat een combinatie van oliën en 
emulgatoren, die unieke eigenschappen bezitten. Zo verandert  PREVALIN™ DIRECT 
PLUS van een gel in een vloeistof voor makkelijke verstuiving. Bij contact van de vloeistof 
met het neusslijmvlies, wordt opnieuw een ondoordringbare micro-gel barrière voor 
allergenen gevormd.  Wanneer een allergische reactie is veroorzaakt zorgen de micro-gel 
en natuurlijke oliën in Nasya™ voor mestcel stabilisatie, waardoor de gevoeligheid voor 
allergenen wordt verminderd. Symptomen als niezen, verstopte neus, loopneus of 
jeukende/tranende ogen worden verlicht. Nasya™ Technologie met klinisch bewezen 
effectiviteit.

WANNEER PREVALIN™ DIRECT PLUS TE GEBRUIKEN?
Gebruik PREVALIN™ DIRECT PLUS zodra je merkt dat het lichaam reageert op 
allergenen, voordat de allergische reactie zich volledig ontwikkeld heeft. 
Indien de allergische reactie al begonnen is, kan  PREVALIN™ DIRECT PLUS gebruikt 
worden in combinatie met PREVALIN ALLERSTOP CETIRIZINE 10 MG* tabletten. 
PREVALIN™ DIRECT PLUS voorkomt verdere blootstelling aan allergenen, die een 
allergische reactie kunnen veroorzaken, zodat een nieuwe allergische reactie wordt 
voorkomen. *Geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

HOE WERKT PREVALIN™ DIRECT PLUS?
PREVALIN™ DIRECT PLUS werkt daar waar allergenen een allergische reactie 
teweegbrengen, op het neusslijmvlies.

Gel verandert in vloeistof bij schudden.
PREVALIN™ DIRECT PLUS wordt bij schudden vloeibaar voor makkelijke 
verstuiving. De vloeistof wordt daarna opnieuw een gel op het neusslijmvlies 
om allergeencontact te blokkeren.

PREVALIN™ DIRECT PLUS heeft een dubbele werking:
1) BEHANDELT EN BESCHERMT doordat de micro-gel op 3 niveaus werkt:

1. De gepatenteerde formule schakelt de pollen uit. 
2. Bevordert een snelle reiniging van de neus.
3. De fijne nevel vormt een ondoordringbare micro-gel barrière tegen
  verdere infectie van het neusslijmvlies door pollen.

2) VERMINDERT DE GEVOELIGHEID VOOR ALLERGENEN dankzij de micro-gel barrière en natuurlijke oliën, die zorgen voor mestcel stabilisatie.
Mestcellen, ook wel mastocyten genoemd, zijn onderdeel van het menselijk afweersysteem. Na contact met allergenen uit pollen 
barsten mestcellen als het ware open. Histamine en andere stoffen die hierbij vrijkomen, veroorzaken de allergische symptomen. 
De micro-gel met natuurlijke oliën in Prevalin Direct Plus kapselt de mestcellen in en schakelt de pollen uit. Op deze wijze wordt 
contact met allergenen voorkomen en blijven de mestcellen stabiel en intact.

Waarschuwingen
Niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.
Dit product bevat sesamolie. Gebruik dit product niet als u overgevoelig bent voor sesam- of perilla-olie of andere bestanddelen van Prevalin Direct PLUS. 
Zeer zeldzame gevallen van allergische reacties zijn gemeld, met symptomen zoals verstopte of lopende neus, lokale pijn, droogheid, jeuk, zwelling, 
waterige ogen of huiduitslag. In dergelijke gevallen moet het gebruik van het product onmiddellijk worden gestaakt en als de symptomen aanhouden neem 
dan contact op met een (huis)arts.

HOE PREVALIN™ DIRECT PLUS TE GEBRUIKEN?
Spray 1 tot 2 keer in elk neusgat, 2 tot 3 keer per dag (om de 4 tot 6 uur). Het wordt aangeraden de neus goed te snuiten voor elk gebruik.
Maak de verstuiver na ieder gebruik schoon en droog en plaats de dop terug. 

Tijdens het eerste uur van gebruik kan er een licht gevoel van verstopte neus ervaren worden. Dit is een voorbijgaand gevoel, dat snel zal weggaan en 
volledig zal verdwijnen bij verder gebruik. Verder is het mogelijk dat er irritatie wordt ervaren zodra PREVALIN™ DIRECT PLUS is aangebracht. Ook dit zal 
snel weggaan. Als er ernstige ongemakkelijkheden optreden na gebruik van PREVALIN™ DIRECT PLUS, stop dan het gebruik en contacteer een arts. 
Indien gelijktijdig een andere neusspray gebruikt wordt, moet PREVALIN™ DIRECT PLUS opnieuw aangebracht worden zodat de ondoordringbare 
barrière niet verstoord wordt. Vermijd contact met open wonden.
Maximaal 30 dagen achtereenvolgens te gebruiken. Zodra de klachten terugkomen, kan de behandeling worden herhaald.

HOE WORDT PREVALIN™ DIRECT PLUS BEWAARD?
Bewaren op een koele, droge plaats. Bewaar niet boven 27°C. Niet bewaren in de koelkast of diepvriezer, omdat lagere temperaturen de druppelgrootte en 
spray formule aantasten. Na openen binnen 90 dagen gebruiken. Gebruik niet na de vervaldatum. Buiten het zicht en het bereik van kinderen bewaren.

Ingrediënten: Bentoniet veegum, xanthaangom, glycerolmonostearaat, kaliumfosfaat, dikaliumfosfaat, glycerine, sesamzaadolie (sesam), perillazaadolie, 
muntolie, gemengde tocoferolen, water, conserveermiddelen (fenoxyethanol, caprylyl glycol, kaliumsorbaat).

GOED OM TE WETEN
PREVALIN™ DIRECT PLUS is medisch hulpmiddel. Het bevat geen geneesmiddelen (zoals antihistamine en cortisone). Geschikt voor atleten en 
tijdens de periode van zwangerschap en borstvoeding.
PREVALIN™ DIRECT PLUS kan gebruikt worden in combinatie met geneesmiddelen.
De gepatenteerde formule bevat geen alcohol.
PREVALIN™ DIRECT PLUS veroorzaakt geen slaperigheid en is geschikt voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 
jaar. Het gebruik van PREVALIN™ DIRECT PLUS tast de werking van medicijnen, antihistaminica tabletten of andere 
vormen van allergie-behandelingen niet aan.

 Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114, 33739 Bielefeld, Duitsland
Distributeur: Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam

Voor het laatst herzien in februari 2020.
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LF10644E Medisch hulpmiddel

STAP 2
Draai het flesje 
ondersteboven en schud 
nogmaals minstens 4 
keer.

STAP 3
Verwijder de transparante dop 
van het flesje.

STAP 5
Buig het hoofd lichtjes vooruit. 
Houd het flesje recht, breng 
de verstuiver volledig in het 
neusgat en spray. Indien nodig 
nog een keer sprayen. Doe dit 
voor beide neusgaten. 

STAP 4
Klaarmaken voor gebruik: 
druk de witte applicator naar 
beneden gedurende 5-10 
seconden en laat dan los. 
Herhaal dit tot er een volle 
spray uitgekomen is. 

STAP 1
Voor het gebruik van 
PREVALIN™ DIRECT 
PLUS, het flesje minstens 4 
keer goed schudden in 
rechte positie. 

STAP 6
Breng het hoofd terug 
rechtop en adem normaal 
door de neus. 
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