Príbalová informácia pre užívateľa
Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na
svojho lekára alebo lekárnika. NeilMed® NasoGel® je zdravotnícka pomôcka.

NeilMed® NasoGel®
nekvapkajúci gélový sprej
Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balenia:
 30 ml sprej so stlačiteľnou pumpičkou
 príbalová informácia s návodom a varovaniami

NasoGel® Spray je nosový sprej s fyziologickým roztokom bez liečiv na báze
voderozpustného gélu so soľami kyseliny hyalurónovej na zabezpečenie nosnej vlhkosti.
NasoGel® poskytuje vlhkosť doplnujúce tekutiny pre zlepšenie suchej a podráždenej nosnej
dierky spôsobené suchým podnebím a teplým interiérom. To pomáha znížiť sucho v nose
počas letov, pri kyslíkových terapiách, rovnako ako príznaky suchosti spôsobenej atrofickou
rinitídou, rádioterapiou alebo po operácii dutín.

Pokyny:
Pomocou čistej vatovej tyčinky alebo prstom s gumovou rukavicou naneste malé množstvo
NasoGel®-u do každej nosnej dierky raz za 4 až 6 hodín. V prípade pretrvávajúceho sucha v nose,
môžete zvýšiť frekvenciu.

Varovanie:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na chladnom a suchom mieste a chráňte pred mrazom.
Používajte iba podľa návodu. Nepoužívajte na sucho v ústach.

NasoGel® nekvapkajúci gélový sprej pomáha zmierniť sucho v nose
spôsobené:






suchým vzduchom
kyslíkovou terapiou
zápalom dutín
alergiami
bežným nachladnutím

Výhody, ktoré Nasogel® ponúka:




sprej s fyziologickým roztokom na báze voderozpustného gélu so soľami kyseliny
hyalurónovej a aloe vera
nekvapkajúce prevedenie spreja
vynikajúci hydratačný sprej pre suché nosné dierky

Návod na použitie:
Pokyny:
Použite 1-2 vstreky NasoGEL®-u do každej nosnej dierky raz za 4 až 6 hodín. V prípade
pretrvávajúceho sucha v nose, môžete zvýšiť frekvenciu používania.

Varovanie:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte na sucho v ústach. Nepoužívajte, ak ste alergický na
niektorú zo zložiek uvedených na krabičke.

Krok 1: Odstráňte viečko z trysky.

Krok 2: Odstráňte modrú
bezpečnostnú pásku.

Krok 3: Na naplnenie tlakového mechanizmu:
(A) Stlačte trysku a držte ho v dolnej polohe 4 sekundy, ako je znázornené
(B) Uvoľnite trysku
(C) Opakujte kroky a) a b) 4-5 krát, alebo pokiaľ gél vyjde
DÔLEŽITÉ: musíte stlačiť tlačidlo a potom držať trysku po dobu celých 4 sekúnd pre
maximálny striekací výkon, ako je znázornené na obrázku 3.

Krok 4: Po naplnení tlakového
mechanizmu je gél pripravený
na okamžité použitie.

Krok 5: Použitie 2-4 vstreky z NasoGel®
spreju do každej nosnej dierky každých
4-6 hodín. V prípade pretrvávajúceho
sucha v nose, môže sa zvýšiť frekvenciu
použitia.

Krok 6: Vymeňte bezpečnostnú pásku a uzáver po použití na zamedzenie vyschnutia. Tryska
zostane natlakovaná na niekoľko dní. Potom bude potrebné ju natlakovať znovu, pretože
tlak vzduchu sa stratí.
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