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Benaming 

 

Sofraline
 

 

Neusdruppels, oplossing 

Microdoseerspray 

 

 

Samenstelling 

 

Framycetin. sulfas 7.800 I.E. - Naphazolin. nitras 0,5 mg - Phenylhydrargyr. nitras 0,02 mg - Natr. 

citras - Acid. citric. monohydric. - Natr. chlorid. - Aqua purific. q.s. ad 1 ml. 

 

Eén verstuiving bevat ongeveer 1.090 eenheden framycetine en 70 µg nafazoline nitraat. 

Eén druppel bevat ongeveer 390 eenheden framycetine en 25 µg nafazoline nitraat. 

 

 

Farmaceutische vorm en verpakkingen 

 

Oplossing voor nasaal gebruik: 1 druppeltellerflesje van 15 ml. 

Neusspray : 1 microdoseerflacon van 15 ml. 

 

Aflevering : vrij. 

 

 

Farmacotherapeutische groep 

 

Sofraline is een geneesmiddel, dat wordt gebruikt bij rhinitis.  Het bevat framycetine, een 

antibioticum, en nafazoline, een decongestivum. 

 

 

Registratiehouder 

 

Melisana sa / nv 

Kareelovenlaan 1 

BE – 1140   Brussel 

 

 

Fabrikant 

 

Erfa NV 

BE - 1040   Brussel 

 

 

Aangewezen bij 

 

De lokale behandeling van infectieuze rhinitis (verkoudheid), sinusitis en rhinofaryngitis. 

Sofraline heeft een anti-microbiële werking en ontzwelt de slijmvliezen. 

Het is een symptomatische behandeling van korte duur. 

 



 

Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden 

 

- Kinderen jonger dan 7 jaar. 

- Personen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen van Sofraline, en meer bepaald voor de 

antibiotica van de groep van de aminosiden en sympathicomimetische aminen. 

- Personen die bepaalde geneesmiddelen tegen depressie nemen (MAO-remmers). 

- Glaucoom. 

 

In geval van twijfel vraagt u het best raad aan uw arts of uw apotheker. 

 

 

Bijzondere voorzorgen 

 

Niet gedurende lange tijd gebruiken, zelfs bij een chronische rhinitis. 

De oplossing niet inslikken. 

Het geneesmiddel moet voorzichtig worden gebruikt bij personen met hartaandoeningen, 

bloeddrukproblemen of een te sterke schildklierwerking. 

Voorzichtigheid is ook geboden bij bejaarden en bij personen, die reeds oor- of nierproblemen 

hebben. 

 

 

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding 

 

Personen, die een behandeling hebben gekregen met bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (MAO-

remmers), moeten minstens twee weken wachten na de stopzetting van de behandeling, vooraleer dit 

geneesmiddel te gebruiken. 

 

Het gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel en stoffen, die toxisch zijn voor de nieren of de oren, is 

af te raden. 

 

Raadpleeg uw arts of apotheker. 

 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

 

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden tijdens de zwangerschap of borstvoeding, tenzij 

andersluidend advies van de arts. 

 

 

Hoe gebruiken en hoeveel 

 

. Neusdruppels 

 

- volwassenen : 2 of 3 druppels in elk neusgat, 4 tot 5 maal per dag.  

  Niet meer dan 15 druppels per dag toedienen. 

- kinderen ouder dan 7 jaar : 1 of 2 druppels in elk neusgat, 3 tot 4 maal per dag. 

  Niet meer dan 8 druppels per dag toedienen. 

 

. Microdoseerspray 

 

- enkel volwassenen : 1 verstuiving in elk neusgat, 4 tot 5 maal per dag. 

 

- niet meer dan 5 verstuivingen per dag. 



 

       Gebruik :  

 

  1) de dop verwijderen; 

 

  2) vóór het eerste gebruik : de duim op de bodem van het           

                 flesje plaatsen, de wijsvinger en middelvinger op de ring   

                 rond het uiteinde, enkele malen pompen om de   

                 verstuiving volgens tekening A te starten; 

 

 

 

 

 

  3) het uiteinde in de neus brengen (zie tekening B),  

                éénmaal drukken en inademen via de neus; 

 

  4) de dop terug op het flesje plaatsen. 

 

 

 

 

 

In alle geval : 

 

- vóór toediening de neus snuiten; 

- onmiddellijk na toediening in één neusgat, het hoofd naar de schouder van dezelfde kant buigen; 

- niet langer dan 10 dagen gebruiken. 

 

Als de symptomen aanhouden, uw arts raadplegen. 

 

 

Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden 

 

Als de oplossing correct wordt gebruikt, is er geen gevaar van overdosis. 

 

Als de oplossing gedurende lange tijd of te vaak wordt gebruikt of bij accidentele inname, vooral bij 

jonge kinderen, zouden er algemene bijwerkingen kunnen optreden : hoofdpijn, misselijkheid, 

hartkloppingen, slaperigheid, daling van de lichaamstemperatuur, flauwvallen, vertraagde ademhaling, 

sedatie, duizeligheid en bewustzijnsverlies. 

In dit geval, de behandeling stopzetten. Als de symptomen uitgesproken zijn, onmiddellijk een arts 

roepen, die dan zal beslissen wat er moet worden gedaan. 

 

 

Ongewenste effecten 

 

Dit geneesmiddel kan soms een gevoel van droge neus, branderig gevoel of prikkelingen 

teweegbrengen of de symptomen van een verkoudheid (medicamenteuze rhinitis) veroorzaken : 

dergelijke reactie treedt op na elke toediening en steeds na eenzelfde tijd. 

In dit geval, de behandeling stopzetten. 

 

Bij langdurig of te frequent gebruik zou het geneesmiddel algemene bijwerkingen op het lichaam 

kunnen hebben, zoals bijv. hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen, misselijkheid. Het risico is 

groter bij kinderen en bij bejaarden. 



In dit geval, de behandeling stopzetten. 

 

Als de symptomen aanhouden, uw arts raadplegen. 

In geval van twijfel vraagt u best raad aan uw arts of uw apotheker. 

 

 

Bewaring 

 

Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C), in de oorspronkelijke verpakking. 

 

De geneesmiddelen buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren. 

 

Houdbaarheid : Zie de vervaldatum, die vermeld staat op de verpakking. 

 (EX : maand-jaar = uiterste gebruiksdatum). 

 De vervaldatum is de eerste dag van de aangeduide maand. 

 

Niet langer dan één maand na het openen van het flesje gebruiken. 

 

 

Laatste bijwerking van de bijsluiter : 3 augustus 2004. 

 

 


