
PediaMist -  NeilMed (NasaMist Pediatric Saline Spray)

PediaMist Saline Spray je přírodní, solný roztok pro hydrataci nosu, ochranu a oplach citlivých dět-
ských nosních průchodů. Uklidňuje, hydratuje a čistí. Neobsahuje žádnou léčivoulátku. Vhodné pro 
děti od 1 roku.

PediaMist Saline Spray pomáhá zmírnit: 

• Nosní alergie a suchost
• Sinusitidu, rýmu
• Alergické astma
• Problémy s odkapáváním z nosu 
• Tlak v dutinách a překrvení nosní sliznice
• Nosní příznaky při chřipce a nachlazení
• Podráždění nosu pracovním a domácím prachem, kouřem, zvířecími chlupy, trávou, pyly, a 

kouřením    

Obsah:

• 1x láhev 75 ml (2,53 fl oz) s tryskou
• příbalová informace v českém jazyce
    
Používejte pouze dle návodu, při přetrvávajících potížích vyhledejte svého lékaře. Vždy čtěte příbalo-
vý leták. Pro děti od 1 roku.

Pokyny pro použití PediaMist Saline Spray

Tento nepálivý solný sprej pomáhá zmírnit alergickou rýmy, suchost, kapání z nosu a překrvení nosní 
sliznice, které mohou doprovázet nachlazení nebo chřipku.

Krok 1: Vložte špičku nástavce do nosní dírky a jemně stiskněte, dokud nedojde k uvolnění požado-
vaného objemu a dokud nejsou nosní dírky vlhké.
Krok 2: Postup opakujte pro druhou nosní dírku. U kojenců a dětí - nevkládejte trysku přímo do 
nosu. Používejte tak často, jak často je potřeba zvlhčovat.

Varování

• Z důvodů snížení rizika kontaminace se doporučuje přípravek užívat pouze jedním uživatelem.
• Při používání nezablokujte zcela nosní průchody, vyhnete se tak tlaku v nose nebo uších .
• Uchovávejte mimo dosah dětí .
• Obsah je pod tlakem, prosím, nepropichujte ani nespalujte.
• Skladujte při teplotách mezi 5 ° C a 55 ° C , mimo sluneční záření a mimo dosah zdrojů tepla.  
• Nenechte přípravek zmrznout.
• V případě aplikace dětem mladším 1 roku konzultujte s lékařem 

www.sinusrinse.cz  I  www.nasamist.cz

Distributor pro ČR: ASCO-MED, spol s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Česká republika, 
Tel.: +420 233 313 578, 
www.ascomed.cz, www.opagroup.cz

Výrobce: NeilMed PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa,CA 95403 USA EC REP 
MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175, Hannover, Germany
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