Návod na použitie
Aspecton® sprej do nosa
Sprej proti nádche s roztokom morskej soli na vstrekovanie do nosa
Milá používateľka, milý používateľ,
pozorne si prečítajte celý návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie, ktoré by ste
mali zvážiť pri použití tejto zdravotníckej pomôcky. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na
svojho lekára alebo lekárnika.
Zloženie
Hypertonický roztok morskej soli (čo zodpovedá 1,1% roztoku kuchynskej soli),
hypromelóza, dexpantenol, gáfor, levomentol, tymianový olej, eukalyptový olej, mätový olej,
edetát disodný, hydroxid sodný.
Neobsahuje žiadne konzervačné látky.
Druh zdravotníckej pomôcky a obsah
Aspecton sprej do nosa s roztokom morskej soli na vstrekovanie do nosa je dostupný
v baleniach po 20 ml a 30 ml.
Použitie
Pomoc pri nádche a upchatom nose
Sprej do nosa ako sprievodné opatrenie pri nádche a/alebo upchatom nose
Kontraindikácie
Aspecton sprej do nosa sa nesmie používať v prípade známej precitlivenosti na ktorúkoľvek
zo zložiek alebo ochorenia dýchacích ciest, ktoré je spojené s výraznou precitlivenosťou
dýchacích ciest (napr. bronchiálna astma).
Okrem toho sa Aspecton sprej do nosa nemá používať po operácii nosa alebo po úrazoch
v oblasti nosa.
Použitie u detí
Aspecton sprej do nosa sa nemá používať u detí vo veku menej ako 8 rokov.
Tehotenstvo a dojčenie
Nie sú k dispozícii žiadne štúdie o použití Aspectonu spreja do nosa počas tehotenstva
a dojčenia. Z tohto dôvodu ho môžete používať iba po konzultácii s vaším lekárom.
Interakcie s inými látkami

Doteraz žiadne známe.
Vedľajšie účinky
Nedajú sa vylúčiť reakcie precitlivenosti a bronchospazmy.
Pokyny na dávkovanie, spôsob a trvanie použitia
Pred prvým použitím naskrutkujte rozprašovaciu hlavičku:
Odstráňte ochranný kryt z pumpičky. Odskrutkujte skrutkovací uzáver zo sklenenej fľašky.
Potom ihneď naskrutkujte rozprašovaciu hlavičku. Fľašku pred použitím potraste a následne
odstráňte ochranný kryt z rozprašovacej hlavičky.
Pred prvým použitím niekoľkokrát stlačte pumpičku, až kým sa neuvoľňuje sprejová hmla.
Pre všetky ďalšie použitia je odmerný sprej pripravený na použitie.
Z hygienických dôvodov sa odporúča rozprašovaciu hlavičku po každom použití utrieť
dosucha a znovu nasadiť ochranný kryt.
Dávkovanie pre dospelých a deti vo veku od 8 rokov:
1 - 2 streky Aspectonu spreja do nosa do každej nosovej dierky viackrát denne podľa potreby.
Aspecton sprej do nosa sa ako sprievodné opatrenie pri nádche a/alebo upchatom nose môže
používať počas 7 - 14 dní. Ak nedôjde k zlepšeniu príznakov, musíte sa obrátiť na lekára.
Pri závažnejších príznakoch, ktoré si vyžadujú časovo obmedzené používanie prípravku na
odstránenie lokálneho opuchu, sa odporúča po ukončení používania spreja do nosa na
odstránenie opuchu pokračovať v používaní Aspectonu sprej do nosa ešte niekoľko dní až do
vymiznutia príznakov.
Pri súbežnom použití so sprejom do nosa na odstránenie opuchu sa má najskôr použiť
Aspecton sprej do nosa.
Poznámky a informácie o čase použiteľnosti
Dátum exspirácie tohto balenia je uvedený na vonkajšom a vnútornom obale. Zdravotnícka
pomôcka sa nemá používať po dátume exspirácie.
Po otvorení má Aspecton sprej do nosa čas použiteľnosti 28 dní.
Poznámky k uchovávaniu
Aspecton sprej do nosa uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
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Všeobecné informácie pre používateľov
Aspecton sprej do nosa prináša úľavu pri nádche a upchatom nose.
Najmä počas sezóny nádchy sme pravidelne vystavení veľkému počtu nádchových vírusov,
proti ktorým sa nevieme brániť. Pri nádche opuchne nosová sliznica a vylučuje hustý lepkavý
hlien. Nos sa upchá. Nemôžeme voľne dýchať. Najmä v tomto období je obzvlášť dôležité
správne ošetrovanie citlivej nosovej sliznice.
Roztok morskej soli, ktorý je v Aspectone spreji do nosa, čistí a zvlhčuje upchatý nos.
Aspecton sprej do nosa neobsahuje konzervačné látky.
Produkt obsahuje éterické oleje s charakteristickou vôňou. Pri maximálnych rozpustných
koncentráciách spôsobujú tieto zložky zakalenie roztoku. Toto zakalenie nemá žiadny vplyv
na kvalitu.
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