
Het oude vertrouwde Otrivin 
is vernieuwd 

Neusdruppels en Otrivin zijn in de volks-

mond al jaren synoniem. Fabrikant Novartis

komt nu met een vernieuwde versie van het

welbekende product. Zowel de uitstraling

als de samenstelling krijgen een eigentijdse

aanpassing. Behalve xylometazoline, 

bevat Otrivin nu ook sorbitol en methyl-

hydroxypropylcellulose. 
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Otrivin draagt voortaan de naam ‘Otrivin Neus-
verkoudheid’. Het logo is nieuw, het flesje is nieuw, 
het etiket is nieuw, maar ook de inhoudelijke samen-
stelling is aangepast. Tegenwoordig spreekt producent
Novartis op het etiket van de ‘hydraterende formule’;
de neusdruppels en ook de neusspray krijgen een 
dubbel effect. 

Vermindert zwelling 
Ten eerste gaat Otrivin de zwelling van het neus-
slijmvlies tegen bij neusverkoudheid. Dit gebeurt 
nog altijd met de vertrouwde werkzame stof 
xylometazoline, die een bewezen selectief effect op
het neusslijmvlies heeft. Dit effect treedt binnen enkele
minuten op en heeft een langdurige werking. Daarom
is het voldoende om 1 - 2 maal per dag Otrivin 
neusdruppels/spray te gebruiken.

Hydrateert neusslijmvlies 
Ten tweede zorgt de nieuwe Otrivin Neusverkoud-
heid voor hydratatie van het neusslijmvlies. Dit dankzij
de toevoeging van twee hydraterende bestanddelen:
sorbitol en methylhydroxypropylcellulose. Deze zor-
gen ervoor dat de natuurlijke functies in de neus
behouden blijven. Door uitdroging en irritatie van de
neustrilharen kunnen deze functies bij neusverkoud-
heid verstoord raken. Dankzij de hydraterende
bestanddelen ontstaat geen gevoel van uitdroging en
irritatie, een veel prettiger gevoel voor de consument.
Het voordeel van de toevoeging van deze stoffen 
is dat de tolerantie van Otrivin bij herhaald gebruik 
is verbeterd.  

In de winterperiode 2001/2002 zal Novartis een 
intensieve televisiecampagne starten om de nieuwe

formule onder de consumen-
ten bekend te maken. Vanaf
eind oktober liggen de 
producten te koop bij 
drogisterij en apotheek.  
Novartis brengt meerdere 
versies Otrivin op de markt.
De neusdruppels en neusspray
zijn er voor kinderen van 2-6
jaar en voor volwassenen en
kinderen vanaf 6 jaar. In toe-
dieningsvormen bestaat de
keuze uit flacon met doseer-
pomp, flacon met pipet of
knijpflacon. De neusspray is 
er ook met menthol (vanaf 
6 jaar).
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Hydraterende formule


