SINUSTRONG SPREJ 20 ML - Informace o produktu
Zdravotnický prostředek I. třídy, gel na vodní bázi
Účinek:
Sprej do nosu se používá ke zmírnění příznaků ucpaného nosu a výtoku z nosu,
jakož i k prevenci rýmy a infekci dýchacích cest.
Způsob použití:
Před použitím protřepejte! Odstraňte víčko rozprašovače, při prvním použití směřujte trysku
rozprašovače od sebe a stiskněte rozprašovací mechanismus 2-3krát, až aerosol vystříkne ven.
Je důležité, aby byl přípravek aplikován na boční stěny nosních průduchů.
Dospělí:
Stříkněte 1-2krát do každé nosní dírky, maximálně jednou za hodinu.
Děti ve věku 3 let a starší:
Stříkněte jednou do každé nosní dírky, maximálně jednou za 3 hodiny.
Upozornění: Silice borovice, máty a eukalyptu mají při aplikaci 3-4 vteřiny trvající intenzivní
účinek (tzv. „protáhnou“). Malé děti může až pálit. Dětem od 3 do 4 let doporučujeme
aplikovat sprej pomocí vatové tyčinky. Nastříkejte sprej na vatovou tyčinku a vytřete jím
dítěti nos.
POUZE PRO NOSNÍ PODÁNÍ!
Složení (1 g spreje):
Rakytníkový olej 1,5 mg, Tinktura z měsíčku lékařského 10 mg, tiktura z echinacey 10 mg,
Eukalyptový olej 2 mg, olej z borovice 1,5 mg, olej Máty peprné 2 mg.
Ostatní složky:
Čištěná voda, ethanol, glycerol, chlorid sodný, karboxymethylcelulóza, želatina
Opatření pro použití:
Nepoužívejte, pokud jste přecitlivělý(á) / alergický(á) na některou ze složek přípravku.
Vyhněte se kontaktu s očima! Pokud dojde k náhodnému kontaktu s očima, okamžitě je
vypláchněte tekoucí vodou a kontaktujte lékaře. Přípravek může být použit u dětí od 3 let, děti
mladší 6 let jej mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Přípravek je určen pro
použití jedním uživatelem. Pro použití jiným uživatelem doporučujeme trysku desinfikovat.
Při použití přípravku Sinustrong nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Jestliže se u
Vás projeví jakékoli nežádoucí účinky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Skladování:
Na suchém místě, mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu při
pokojové teplotě. Doba použitelnosti: 1 měsíc od otevření
Výrobce:
SIA „SILVANOLS”, Kurbada 2A, Rīga, LV-1009, Lotyšsko
www.silvanols.com

