Prevalin direct® neusspray –verwarring naamgeving
Introductie
Prevalin direct® is een medisch hulpmiddel en vrij verkrijgbaar in de drogisterijen. Het wordt preventief
gebruikt ter voorkoming van de hooikoorts klachten. Onder de naam Prevalin zijn er nog 3 andere
producten in de vorm van een neusspray op de markt: Prevalin direct plus® ( samenstelling
vergelijkbaar met die van Prevalin direct®), Prevalin hooikoorts® en Prevalin hooikoorts extra sterk ®.
Deze twee laatste producten worden ook preventief gebruikt bij hooikoorts klachten, echter bevatten
deze twee producten de antihistaminicum dinatriumcromoglicaat. Daarnaast zijn ook Prevalin
oogdruppels® (met dinatriumcromoglicaat) en tabletten Prevalin Allerstop® (met cetirizine) op de
markt. De producten met dinatriumcromoglicaat en cetirizine zijn als geneesmiddel geregistreerd.
Alle Prevalin producten worden op de markt gebracht door de firma Omega Pharma Nederland
B.V.(distributeur, producent InQpharm Europe Ltd.,Duitsland) [1]. Uit meldingen bij
Bijwerkingencentrum Lareb blijkt dat de naamgeving ‘Prevalin’ bij de verschillende producten tot
verwarring en verkeerd gebruik kan leiden.
Meldingen
Lareb ontving van december 2015 tot juli 2017 zeven meldingen van klachten na gebruik van Prevalin
direct® neusspray en twee meldingen na gebruik van Prevalin direct plus®. Alle meldingen zijn gedaan
door de consumenten. De gemelde klachten zijn irritatie van de bovenste luchtwegen zoals nasale
irritatie, hoesten, keelpijn en niezen, oogirritatie en oogontsteking.
Één van de melders gaf aan dat: “ik heb product ook niet goed toegepast, ging ervan uit dat het
dezelfde manier te gebruiken was als de gewone Prevalin, die ik al eerder heb gebruikt zonder
problemen. Dus wel geïnhaleerd en daarna wel goed geschud maar leed was toen al geschied. Vind
dat er meer gewaarschuwd moet worden voor andere toepassing en dat het deze klachten kan geven.
Zie op internet meer negatieve reacties. Nu na 2 weken nog steeds keelpijn, hoesten en hoofdpijn.”
Een ander gebruiker van Prevalin direct beschrijft zijn ervaring: “Prikkend gevoel in de neus. Na
sprayen direct niezen. Uit de flacon komt witte vloeistof, soms wat dikker (niet goed geschud?). Een
flacon daardoor moeten weggooien (was verstopt). Witte vloeistof lost niet altijd goed op, is dan
zichtbaar in de neus. Voorheen 'gewone' Prevalin gebruikt, toen geen klachten. In de winkel is verschil
tussen de gewone Prevalin en Prevalin direct niet duidelijk”.
ProductInformatie [2,3]
Samenstelling Prevalin direct®
Bentonite, xanthan gum, glycerol stearate, potassium phosphate, dipotassium phosphate, glycerin,
sesamum indicum (sesam) seed oil, aqua, aroma
Samenstelling Prevalin direct plus®:
als boven + muntolie,perillazaadolie, gemengde tocoferolen, conserveermiddelen (fenoxyethanol,
capryl glycol, kalium sorbaat)
Gebruiksadvies bijsluiter:
Prevalin Direct® verandert bij schudden in een vloeistof die je in de neus sprayt. Spray 1 á 2 keer in elk
neusgat, 2 tot 3 keer per dag (Prevalin Direct werkt 4 tot 6 uur). Het wordt aangeraden de neus goed
te snuiten voor elk gebruik.
Werkingsmechanisme:
Door het schudden veranderen de ingrediënten (bentonite) in een vloeistof. Bij contact van de
vloeistof met het neusslijmvlies wordt een ondoordringbare barrière gevormd voor allergenen.
Ter Discussie
Er zijn verschillende preparaten onder de naam ‘Prevalin’ op de markt. Er zijn 4 Prevalin neusspray
preparaten: 2 met de actieve stof dinatriumcromoglicaat en 2 Prevalin direct (plus) met bentonite. Dit
kan verwarrend zijn voor de consumenten en kan leiden tot het verkeerd gebruik.
Het lijkt gewenst om het verschil tussen de preparaten met dinatriumcromoglicaat en die met bentonite
beter te laten aangeven. Consumenten verbinden de naam Prevalin® aan het eerste Prevalin
neusspray product op de markt, het product met dinatriumcromoglicaat als werkzame stof. Ze zijn zich
niet bewust dat het gaat om de verschillende producten met de verschillende gebruiksaanwijzingen.
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Bronnen:
1. Productinformatie Prevalin (geraadpleegd 19-06-2017) via www.prevalin.nl
2. Bijsluiter Prevalin direct ( geraadpleegd 19-06-2017) via http://www.prevalin.nl/upload/File/Gebruiksaanwijzing%20P
revalin%20Direct.pdf
3. Bijsluiter Prevalin direct plus (geraadpleegd 19-06-2017) via http://www.prevalin.nl/wpcontent/uploads/2016/03/Artwork_Prevalin_Plus_leaflet_20ml_Netherlands-def.pdf

This overview was published on September 13, 2017. It is possible that in the meantime other
information became available.
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