
NÁVOD NA POUŽITIE
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie pre používateľov. V prípade ďalších otázok sa obráťte na 
svojho lekára, alebo lekárnika.

Výrobca:  NeilMed ® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

NasaMist All-In-One NeilMed - sprej pre hydratáciu nosa a jeho oplach
NasaMist Saline Spray All-In-One je prírodný, soľný roztok pre hydratáciu nosa a pre jeho oplach. Tento neprenikavý soľný sprej 
pomáha zmierniť alergickú nádchu, suchosť, kvapkanie z nosa a prekrvenie nosovej sliznice, ktoré môžu sprevádzať prechladnutie, 
alebo chrípku. Upokojuje, hydratuje a čistí pomocou troch špeciálne navrhnutých trysiek:

1. Ultra jemný rozprašovací nástavec pre nosovú hydratáciu Tento nástavec možno použiť pre deti od 1 roka pre hydratáciu a 
upokojenie suchých nosných dierok. Vložte ultra jemný nástavec do nosovej dierky a tlačte tlačidlo, kým nedôjde k nastrie-
kaniu požadovaného množstva roztoku.

2. Stredný nástavec: Tento nástavec možno použiť pre deti od 5 rokov. Nástavec umožňuje dávkovanie stredne silného prúdu, 
ktorý sa dostane hlbšie do nosových dierok.

3. Veľkoobjemový nástavec: Používa sa pre celkový oplach nosa a dutín. Tento nástavec možno použiť pre deti od 5 rokov.

Obsah balenia:

• 1x fľaša s objemom 177 ml (6 fl oz) s 3 špeciálne navrhnutými tryskami (ultrajemný rozprašovací nástavec, stredný násta-
vec, veľkoobjemový nástavec)

• edukačná brožúra a návod na použitie

NasaMist Saline Sprej pomáha zmierniť:

• nosové alergie a suchosť
• sinusitidu, nádchu
• alergickú astmu
• problémy s odkvapkávaním z nosa
• tlak v dutinách a prekrvenie nosovej sliznice
• nosové príznaky pri chrípke a prechladnutí
• podráždenie nosa pracovným a domácim prachom, dymom, zvieracou srsťou, trávou, peľom a fajčením

Návod na použitie NasaMist Sprej Saline All-In-One
 
1. Vložte špičku nástavca do nosovej dierky a jemne stlačte, kým nedôjde k uvoľneniu požadovaného objemu pokiaľ  nie sú 

nosové dierky vlhké.
2. Postup opakujte pre druhú nosovú dierku (u dojčiat a detí nevkladajte trysku priamo do nosa za jeho vonkajší okraj).

Používajte tak často, ako často je potreba zvlhčovať.

Špeciálne inštrukcie pre použitie veľkoobjemového nástavca

Postavte sa k umývadlu do pohodlnej polohy a mierne skloňte hlavu. Majte otvorené ústa, nezadržujte dych a umiestnite špičku 
nástavca do nosovej dierky, stláčajte aktivátor, kým nezačne tekutina vytekať z opačnej nosovej dierky, prípadne z vašich úst. 
Nechajte prúd vytekať 2 až 3 sekundy, tekutinu neprehĺtajte. Jemne sa vysmrkajte tak, aby Vás v nose neštípalo a aby ste nevyvíjali 
zbytočný tlak na ušné bubienky. Ak to tolerujete, potiahnite nosom pred tým, než sa vysmrkáte a vtiahnite dovnútra zvyšky tekutiny. 
To Vám umožní vyčistiť oblasť nosohltanu, čo je oblasť v zadnej časti nosových priechodov. Občas sa môže časť tekutiny dostať 
do zadnej časti krku. Ak sa tak stane, vypľujte ju. Ak chcete odstrániť akékoľvek zvyšky tekutiny, jemne sa vysmrkajte s hlavou 
naklonenou na bok. Celý proces opakujte aj pre druhú nosovú dierku.

Varovanie

• Z dôvodov zníženia rizika kontaminácie sa odporúča prípravok  používať len jedným používateľom.
• Pri používaní nezablokujte úplne nosové priechody, vyhnete sa tak tlaku v nose alebo ušiach.
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Obsah je pod tlakom, prosím neprepichujte ani nespaľujte ho.
• Skladujte pri teplotách medzi 5 až 55 °C, mimo slnečného žiarenia a mimo dosahu zdrojov tepla.
• Poraďte sa s lekárom pred použitím u detí mladších ako šesť mesiacov.
• Nenechajte prípravok zmrznúť.

Nosové spreje nemôžu byť považované za plnohodnotný oplach a premytie nosových a prínosových dutín. Na to slúžia prípravky 
spojené s použitím veľkého objemu tekutiny (Sinus Rinse).

Distribútor:

ASCOMED, s. r. o.
Pod Cihelnou 664/6
161 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: +420 233 313 578
www.ascomed.cz

Názvy produktov: NeilMed, Sinus Rinse, NasoGel, Clearcanal, NasaMist, Naspira, Neilcleanse sú registrovanými ochrannými 
známkami.

Všetky uvedené produkty patria medzi zdravotnícke pomôcky nehradené zo zdravotného poistenia. Pred použitím prípravku si 
pozorne prečítajte priložený návod na použitie.
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