
NÁVOD NA POUŽITÍ

Přečtěte si před prvním použitím pozorně tento návod na použití. 
V případě dalších otázek se obraťte na svého lékaře, nebo lékárníka. 

NasaMist All-In-One NeilMed – sprej pro hydrataci nosu 
a jeho oplach

NasaMist Saline Spray All-In-One je přírodní, solný roztok pro 
hydrataci nosu a pro jeho oplach. Tento nepálivý solný sprej pomáhá 
zmírnit alergickou rýmu, suchost, kapání z nosu a překrvení nosní 
sliznice, které mohou doprovázet nachlazení, nebo chřipku. Uklidňuje, 
hydratuje a čistí pomocí tří speciálně navržených trysek.
Obsah balení: 1x lahev o objemu 177 ml (6 fl oz) se 3 speciálně navr-
ženými tryskami (ultra jemný rozprašovací nástavec, střední nástavec, 
velkoobjemový nástavec), vzdělávací brožura a návod k použití
NasaMist Saline Sprej 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.
Varování: Z důvodů snížení rizika kontaminace se doporučuje přípra-
vek 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 až 55 °C, mimo sluneční 
záření a mimo dosah zdrojů tepla. Poraďte se s lékařem před použitím 
u dětí mladších než šest měsíců. Nenechte přípravek zmrznout.
Produkt patří mezi zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotního 
pojištění. 

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

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

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.

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:

Obsah balenia: 1x fľaša s objemom 177 ml (6 fl oz) s 3 špeciálne 
navrhnutými tryskami (ultrajemný rozprašovací nástavec, stredný 
nástavec, 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.
Varovanie: Z dôvodov zníženia rizika kontaminácie sa odporúča prí-
pravok  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 nepre-
pichujte 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.
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