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Cara Penggunaan
tetes Hidung

1. Hembuskan udara
    melewati hidung

2. Cuci tangan dengan
    sabun hingga bersih.
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3. Periksa ujung penetes untuk memasti-
    kan bahwa tidak rusak atau retak.

4. Hindari   ujung  penetes  bersentuhan
    dengan hidung.
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5. Tengadahkan kepala 
     Anda sejauh mungkin 
     ke belakang, atau ber-
     baring terlentang di 
     permukaan yang rata
     (seperti di tempat tidur)
     dan posisikan kepala 
     anda menggantung di-
     tepinya. 

6. Teteskan obat sejumlah
    yang telah ditentukan.  

7. Tekuk kepala ke depan
    ke arah lutut dan gerak
    kan dengan pelan ke -
    kiri dan kanan.  

(L.1.32)



8. Tetaplah dalam posisi ini selama bebe-
    rapa menit.

9. Bersihkan  ujung  penetes  dengan  air
    hangat. 
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10. Cuci tangan sampai
      bersih.

Serabut saraf
pembau (alfaktori)

Serabut saraf
ke otakTulang hidung

Lendir

Silia saraf
pembau

Bagian-Bagian Hidung

Cara penyimpanan
Obat tetes Hidung

1. Disimpan dalam wadah asli dan jangan
    buang etiket / label yang tertera.
2. Disimpan  terlindung  dari  lembab  dan
    cahaya.
3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
4. Setelah dibuka obat tetes hidung hanya
    boleh digunakan selama 30 hari.
    Bila  telah  lebih dari 30 hari, sebaiknya
    obat  dibuang  meskipun  masih  belum
    habis digunakan.
5. Segera  dibuang  bila  terdapat 
    perubahan/kekeruhan dibandingkan 
    penggunaan yang pertama kali.   

Perhatian

______________
1. Ikuti petunjuk yang tertera di label / 
    etiket dengan seksama.
2. Jangan lewatkan dosis.
3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
4. Hindari penggunaan tetes hidung oleh
    lebih dari satu orang agar tidak terjadi
    penularan infeksi.
5. Gunakan  tetes hidung  hanya selama
    waktu yang dianjurkan.   

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker
di Apotek, jika ada pertanyaan 
tentang obat yang digunakan.

Segera ke Dokter/Puskesmas/
Rumah Sakit, jika gejala penyakit

tidak membaik setelah menggunakan
obat lebih dari 3 hari
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