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ІНСТРУКЦІЯ
По застосуванню назального спрею
Аква Маріс® Сенс
(Aqua Maris® Sens)
Склад:
Pозчин з натуральними солями та
мікроелементами.
Ектоїн, морська сіль, вода очищена.
Опис: Прозорий безбарвний розчин
без запаху.
Форма випуску: спрей назальний.
По 20 мл у флаконі з дозуючим
пристроєм; 1 флакон з дозуючим
пристроєм у картонній коробці.
Назва і місцезнаходження виробника.
«Ядран» Галенська Лабораторія д.д.,
51000, Пулац б/н, Рієка, Хорватія.
Jadran Galenski Laboratorij d. d.
Pulac bb, 51000 Rijeka, Croatia.
Властивості:
Спрей назальний Аква Маріс® Сенс
містить унікальну молекулу - ектоїн, яка
сприяє захисту слизової оболонки та
має протизапальні властивості.
100% натуральний інгредієнт ектоїн
отримують з мікроорганізмів
(екстремофілів), які живуть в дуже
несприятливих умовах. Щоб захистити
себе від агресивного впливу
навколишнього середовища,
екстремофіли виробляють ектоїн.
Ектоїн - це похідне амінокислот з
потужними осмотрофними (формуючим
структуру води) і стабілізуючими
біомолекули властивостями. Він захищає
і стабілізує клітинні мембрани шляхом
утворення захисного гідрокомплексу на
слизовій носа, який запобігає контакту
алергенів із клітинами, знижуючи цим
самим викликану алергенами реакцію
гіперчутливості. Таким чином, алергени
можуть бути ефективно захоплені на
носовому епітелії і легко видалені з
носової порожнини при висморкуванні.
Спрей назальний Аква Маріс® Сенс
захищає слизову носа від несприятливого
зовнішнього впливу, наприклад, від
зневоднення або від частинок, які містяться
в повітрі, та полегшує регенерацію
чутливої слизової оболонки носа.
Аква Маріс® Сенс застосовується:
· при алергічному риніті (полегшує такі
симптоми алергії як свербіж і нежить,
чхання і закладеність носа);
· для захисту носового епітелію в період
підвищеного впливу пилку, домашнього
пилу або інших часток, які знаходяться
у повітрі (знижує несприятливий вплив
алергенів на подразнену слизову
оболонку носа; також рекомендується
для профілактичного застосування).

Dimenzija: 160 x 300 mm
Orijentacija: NF

Спосіб застосування:
Дорослим і дітям старше 10
років по 1-2 вприскування в кожну
ніздрю кілька разів на день.
Дітям з 2 до 10 років по 1-2 впорскування
в кожну ніздрю кілька разів на день під
контролем батьків.
Перед першим застосуванням зніміть
захисний ковпачок і натисніть на
розпилювач 2-3 рази, щоб видалити з
нього повітря. Не відрізайте наконечник.
Якщо функція спрею порушена
(наприклад, якщо спрей знаходився в
горизонтальному положенні), то, утримуючи
спрей у вертикальному положенні,
натисніть кілька разів на розпилювач.
Перед застосуванням препарату слід
ретельно прочистити ніс.
· зніміть захисний ковпачок;
· візьміть спрей вказівним і середнім
пальцем по обидві сторони кінчика
спрею, великим пальцем тримайте
дно флакона. Трохи нахиліть голову
вперед і закрийте одну ніздрю, злегка
натиснувши на неї пальцем;
· починайте обережно вдихати через
відкриту ніздрю;
· швидко і до упору натисніть на
розпилювач, щоб рідина потрапила в
ніздрю. Продовжуйте вдихати через
цю ніздрю;
· введіть наконечник спрею в іншу ніздрю;
· повторіть покроково все описане
вище для іншої ніздрі;
· витріть кінчик розпилювача чистою
нетканою серветкою;
· закрийте флакон захисним ковпачком.
По гігієнічних міркуваннях кожен
продукт повинен використовуватися
тільки однією людиною. Після кожного
застосування витирайте насухо і
закривайте кінчик розпилювача.
Особливості застосування:
Перед застосуванням під час вагітності
або годування груддю проконсультуватися
з лікарем.
На даний час дані відсутні. Не
застосовувати після оперативних
втручань або травм носу.
Не застосовувати при підвищеній
чутливості до компонентів засобу.
Умови зберігання. Зберігати у
недоступному для дітей місці при
температурі не вище 25 °С.
Термін придатності. 3 роки.
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