
Apotheek.nl
Lees voor gebruik altijd de officiële bijsluiter in het doosje.  Gebruik het medicijn zoals uw arts en 
apotheker hebben uitgelegd.  Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP.  
De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.

  

Bijwerkingen 

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan 
met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen
U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent en 
nog niet moet bevallen. Dit medicijn kan ervoor 
zorgen dat u te vroeg bevalt.

Dit medicijn wordt gebruikt bij problemen met 
de borstvoeding. Daarom mag u dit medicijn 
gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.

Samenvatting van oxytocine

Waarom gebruikt u dit medicijn?
Oxytocine is een hormoon. Het zorgt dat de 
melkklieren in de borst samentrekken.

Dit medicijn werkt na 2 tot 5 minuten. Het blijft een 
half uur tot 1 uur werken.

Gebruik
Oxytocine is er als neusspray. Dit medicijn wordt ook 
in het ziekenhuis gegeven als infuus of injectie. Deze 
tekst gaat alleen over de neusspray.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet 
gebruiken.

1.  Gebruikt u de neusspray voor de eerste keer? Spray 
dan een aantal keer in de lucht. Dan is de neusspray 
klaar voor gebruik. 

2. Zit rechtop als u dit medicijn gaat gebruiken.
3.  Spray 1 keer in 1 neusgat. Adem daarbij zachtjes 

door de neus in. Doe dit ongeveer 5 minuten 
voordat u borstvoeding wilt geven of wilt 
afkolven.

Let op! Het flesje is na openen 1 maand 
houdbaar. Bewaar de neusspray na openen op 
kamertemperatuur.
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Uitleg van de apotheker 
op video? Scan hier:

Uw arts schrijft dit medicijn voor:
• Om te zorgen dat er meer melk uit de borst 
      vrijkomt bij problemen met borstvoeding.

U kunt last krijgen van:
• pijnlijke kramp in de onderbuik. Dit gebeurt meteen 
     nadat u oxytocine heeft gebruikt. Het komt doordat
     de spieren van de baarmoeder samentrekken. Dit     
     trekt vanzelf weer weg.
• misselijk zijn
• hoofdpijn
• hartkloppingen  


