
SINUS RINSE TM

Pro výplach nosních a vedlejších nosních dutin. Velkoob-
jemový, nízkotlakový čistící systém pro efektivní odstranění 
nosního hlenu a dráždidel (alergenů, polutantů). Zklidňuje 
sliznice, zavodňuje, nepálí, neštípe. Skvělé pro denní 
hydrataci a hygienu.

Užívá se při:
• alergii a senné rýmě
• nachlazení a chřipce
• problémech se suchou nosní sliznicí
• nosních potížích u pacientů se spánkovou apnoe 

léčených metodou nazální přetlakové ventilace 
(CPAP)

• při potížích způsobených tvorbou hustého nazálního 
hlenu při cystické fibróze a syndromu nepohyblivých 
řasinek

Obsah balení: 1x promývací lahev 240 ml / 120ml, 1x uzávěr 
s hadičkou, dle typu balení 1 až 60 sáčků (směs chloridu 
sodného a hydrogenuhličitanu sodného, (čistota 99 % a 
více), edukační brožura a příbalová informace.

Neobsahuje konzervační látky, pH neutrální.

Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Používejte přípravek dle informací z příbalového letáku nebo 
dle doporučení lékaře či lékárníka.
Přípravek je zdravotnický prostředek.

Dovozce:  ASCOMED, s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 
161 00 Praha 6

Výrobce: NeilMed,  601 Aviation Blvd, Santa Rosa, CA 95403 
USA

SINUS RINSE TM

Na výplach nosových a prínosových dutín. Veľkoobjemový, 
nízkotlakový čistiaci systém pre efektívne odstránenie 
nosového hlienu a dráždidiel (alergénov, polutantov). 
Upokojuje sliznice, zavodňuje, nepáli, neštípe. Skvelé pre 
dennú hydratáciu a hygienu.

Používa sa pri:
• alergii a alergickej nádche
• prechladnutí a chrípke
• problémoch so suchou nosnou sliznicou
• nosných ťažkostiach u pacientov so spánkovou 

apnoe liečených metódou nazálnej pretlakovej 
ventilácie (CPAP)

• pri problémoch spôsobených tvorbou hustého 
nazálneho hlienu pri cystickej fibróze a syndróme 
nepohyblivých riasiniek

Obsah balenia: 1x premývacia fľaša 240 ml / 120ml, 1x 
uzáver s hadičkou, podľa typu balenia 1 až 60 vreciek (zmes 
chloridu sodného a hydrogénuhličitanu sodného, (čistota 
99 % a viac), edukačná brožúra a písomná informácia pre 
používateľov.

Neobsahuje konzervačné látky, pH neutrálne.

Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu 
detí. Používajte prípravok podľa informácií z písomnej 
informácie pre používateľov alebo podľa odporúčania lekára 
či lekárnika.
Prípravok je zdravotnícka pomôcka.

Distribútor: ASCOMED, s.r.o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 
Praha 6, Česká republika

Výrobca: NeilMed, 601 Aviation Blvd, Santa Rosa, CA 95403 
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