
NasoGEL sprej NeilMed
zvlhčuje a upokojuje suchý nos

Prosím prečítajte si varovanie pred prvým použitím. NasoGEL umožňuje zvlhčenie a upokojenie suchých nosových 
priechodov. Zdravotnícky prostriedok.

Suchosť môže byť spôsobená

• vnútorným vykurovaním
• klimatizáciou
• cestou v lietadle
• vysokou nadmorskou výškou
• používaním kyslíka

Odporúča sa používať aj pri post rádioterapii a po operácii dutín. Suchosť nosovej sliznice môže viesť až ku krvácaniu z 
nosa, zmenám vnímania vôní a chuti, bolestiam hlavy, infekciám nosa a celkovému pocitu nepohodlia. NasoGEL sprej sa 
veľmi ľahko používa, pretože obsahuje praktický rozprašovač gélu.

Návod na použitie NasoGEL sprej NeilMed

1. zložte viečko z rozprašovača
2. odstráňte modrú bezpečnostnú sponu

• a)  stlačte pumpičku dvomi prstami  a držte ju v dolnej pozícii po dobu 4 sekúnd
• b) povoľte pumpičku
• c) zopakujte kroky a) a b) 4x až 5x, kým nevystrekne gél

3. DÔLEŽITÉ: musíte stlačiť a držať pumpičku v dolnej pozícii po celú dobu 4 sekúnd, pretože len tak bude mať pum-
pička tú správnu výkonnosť!

4. po naplnení pumpičky je Gél pripravený na rozprašovanie
5. aplikujte 2 - 4 dávky NasoGEL spreja do každej nosovej dierky každých 4 - 6 hodín v prípade pretrvávajúcej suchosti 

môžete aplikovať gél častejšie, alebo navštíviť svojho lekára
6. umiestnite späť viečko i bezpečnostnú sponu ,aby ste zamedzili vysychaniu prípravku (pumpička zostane pripravená 

na použitie niekoľko dní, ako náhle však dôjde k strate tlaku, je znova potrebné ju pripraviť na ďalšie použitie (viz 
krok 3.)

Obsah balenia

• 1x fľaša 30 ml - Hyaluronát sodný, aloe vera, alantoín, chlorid sodný, hydrogénuhličitan sodný, glycerín, propylén-
glykol, USP tr. čistená voda., Benzalkóniumchlorid je pridaný ako konzervačná látka.

Varovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom, studenom mieste, chráňte pred mrazom. Používajte tak, ako sa 
odporúča vyššie. Nepoužívajte pri pocite suchosti v ústach. Nepoužívajte, ak bol obal pri kúpe porušený. Nepoužívajte 
prípravok, ak ste alergický na niektorú látku obsiahnutú v prípravku (pozri obsah).

EC        REP

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

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

MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175, Hannover, Germany

NasoGEL sprej NeilMed
zvlhčuje a upokojuje suchý nos

Prosím prečítajte si varovanie pred prvým použitím. NasoGEL umožňuje zvlhčenie a upokojenie suchých nosových 
priechodov. Zdravotnícky prostriedok.

Suchosť môže byť spôsobená

• vnútorným vykurovaním
• klimatizáciou
• cestou v lietadle
• vysokou nadmorskou výškou
• používaním kyslíka

Odporúča sa používať aj pri post rádioterapii a po operácii dutín. Suchosť nosovej sliznice môže viesť až ku krvácaniu z 
nosa, zmenám vnímania vôní a chuti, bolestiam hlavy, infekciám nosa a celkovému pocitu nepohodlia. NasoGEL sprej sa 
veľmi ľahko používa, pretože obsahuje praktický rozprašovač gélu.

Návod na použitie NasoGEL sprej NeilMed

1. zložte viečko z rozprašovača
2. odstráňte modrú bezpečnostnú sponu

• a)  stlačte pumpičku dvomi prstami  a držte ju v dolnej pozícii po dobu 4 sekúnd
• b) povoľte pumpičku
• c) zopakujte kroky a) a b) 4x až 5x, kým nevystrekne gél

3. DÔLEŽITÉ: musíte stlačiť a držať pumpičku v dolnej pozícii po celú dobu 4 sekúnd, pretože len tak bude mať pum-
pička tú správnu výkonnosť!

4. po naplnení pumpičky je Gél pripravený na rozprašovanie
5. aplikujte 2 - 4 dávky NasoGEL spreja do každej nosovej dierky každých 4 - 6 hodín v prípade pretrvávajúcej suchosti 

môžete aplikovať gél častejšie, alebo navštíviť svojho lekára
6. umiestnite späť viečko i bezpečnostnú sponu ,aby ste zamedzili vysychaniu prípravku (pumpička zostane pripravená 

na použitie niekoľko dní, ako náhle však dôjde k strate tlaku, je znova potrebné ju pripraviť na ďalšie použitie (viz 
krok 3.)

Obsah balenia

• 1x fľaša 30 ml - Hyaluronát sodný, aloe vera, alantoín, chlorid sodný, hydrogénuhličitan sodný, glycerín, propylén-
glykol, USP tr. čistená voda., Benzalkóniumchlorid je pridaný ako konzervačná látka.

Varovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom, studenom mieste, chráňte pred mrazom. Používajte tak, ako sa 
odporúča vyššie. Nepoužívajte pri pocite suchosti v ústach. Nepoužívajte, ak bol obal pri kúpe porušený. Nepoužívajte 
prípravok, ak ste alergický na niektorú látku obsiahnutú v prípravku (pozri obsah).

EC        REP

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

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

MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175, Hannover, Germany


