
nosový sprej
Sprej do nosa s roztokom morskej soli na vstrekovanie do nosa.

Milí pacienti,   
Pozorne si prečítajte celý návod na použitie predtým, ako začnete používať túto zdravotnícku pomôcku, 
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.    
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Zloženie:  
Hypertonický roztok morskej soli (zodpovedá 1,5 % roztoku morskej soli), hypromelóza, dexpantenol, gáfor, 
mentol, tymianový olej, eukalyptový olej, mätový olej, makrogolglycerolhydroxystearát (Ph.Eur.), hydroxid 
sodný, kyselina citrónová, demineralizovaná voda

Bez konzervačných látok a hnacích plynov.

Spôsob podania a obsah:  
20 ml Aspecton® nosový sprej s roztokom morskej soli na vstrekovanie do nosa.

Použitie: 
Ako podpora pri liečbe nádchy a upchatom nose.

Sprej do nosa ako sprievodné ošetrenie pri nádche a/alebo upchatom nose.

Upozornenia a opatrenia:  
Aspecton® nosový sprej nesmiete používať pri alergii na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto spreja, ako aj pri 
ochorení dýchacích ciest sprevádzanom výraznou precitlivenosťou dýchacích ciest (napr. bronchiálna astma). 
Sprej do nosa sa nesmie používať ani po operácii nosa alebo po úrazoch v oblasti nosa.

Používanie u detí:  
Aspecton® nosový sprej nepodávajte deťom do 8 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie:  
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní spreja do nosa počas tehotenstva a dojčenia, preto ho môžete 
používať iba po dohode s lekárom.

Vzájomné pôsobenie s inými liekmi:  
Doteraz žiadne známe.

Vedľajšie účinky:  
Môžu sa vyskytnúť reakcie na precitlivenosť. Nedajú sa vylúčiť bronchospazmy. 

Poznámka: Ak trpíte ťažkosťami počas používania Aspecton® nosového spreja, povedzte to vášmu lekárovi 
alebo lekárnikovi. 

Pokyny na dávkovanie a spôsob používania:  
1. Odstráňte ochranný kryt z nosového aplikátora.  
2. Pred prvým použitím viackrát stlačte rozprašovač, kým z aplikátora nezačne vychádzať rovnomerne  
 rozprášená hmla. 
 Pre všetky ostatné aplikácie je sprej pripravený na použitie. 
3. Vložte nosový aplikátor opatrne do jednej nosovej dierky a zatlačte rozprašovač, aby ste aplikovali sprej do nosa. 

Návod na použitie

1. 2. 3. 
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Z hygienických dôvodov sa odporúča nosový aplikátor po každom použití utrieť dosucha a znovu nasadiť 
ochranný kryt.

Dávkovanie pre dospelých a deti od 8 rokov:  
Aplikujte 1 - 2 vstreky Aspecton® nosového spreja do každej nosovej dierky viackrát denne podľa potreby.

Aspecton® nosový sprej sa ako podpora pri liečbe nádchy a upchatom nose môže používať najviac 14 dní.  
Ak sa príznaky vášho ochorenia počas obdobia 7 – 14 dní používania nezlepšia alebo ak sa zhoršia,  
obráťte sa na lekára. 

Pri väčších ťažkostiach, ktoré si vyžadujú časovo obmedzené používanie prípravku na ústup lokálneho  
opuchu, sa odporúča po ukončení používania spreja na zmenšenie opuchu používať Aspecton® nosový sprej 
ešte niekoľko dní až do vymiznutia ťažkostí.

Pri súbežnom použití so sprejom na zmenšenie opuchu sa má Aspecton® nosový sprej použiť ako prvý.

Ako uchovávať Aspecton® nosový sprej:  
Nepoužívajte túto zdravotnícku pomôcku po dátume použiteľnosti, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaške (      ). 
Po prvom otvorení fľašky nepoužívajte Aspecton® nosový sprej dlhšie ako 6 mesiacov.

Aspecton® nosový sprej uchovajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Výrobca (       ) :

 
Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf, Nemecko  
Tel.: +49 (0)2243 / 87-0, fax: +49 (0)2243 / 87-175  
E-Mail: info@krewelmeuselbach.de

Dostupné iba v lekárňach. 

Dátum revízie textu: november 2018

Všeobecné informácie pre používateľov:

Aspecton® nosový sprej prináša úľavu pri nádche a upchatom nose.

V období nádchy sme vo zvýšenej miere pravidelne vystavovaní veľkému počtu vírusov nádchy, proti ktorým 
sa nevieme brániť. Pri nádche opuchne sliznica  nosa, ktorá vylučuje hustý hlien. Nos sa upchá. Navyše peľ 
alebo prach vo vdychovanom vzduchu môže viesť k upchatiu nosa. Nemôžeme voľne dýchať. Najmä v tomto 
čase je zvlášť dôležité správne ošetrovanie citlivej sliznice nosa.

Roztok morskej soli, ktorý je v Aspecton® nosovom spreji, čistí a zvlhčuje upchatý nos a zmiernením opuchu  
sliznice nosa zlepšuje dýchanie nosom.

Produkt obsahuje silice ako vonnú zložku.

Aspecton® nosový sprej neobsahuje konzervačné látky ani hnacie plyny.

3208081907 SK
LP2407/02

Aspecton_Nasenspray_SK_LP2407-02.indd   2 25.02.19   09:16


