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

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

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:

1. Ultra jemný rozprašovací nástavec pro nosní hydrataci: Tento nástavec lze použít pro děti od 1 roku pro 
hydrataci a zklidnění suchých nosních dírek. Vložte ultra jemný nástavec do nosní dírky a tiskněte tlačítko, 
dokud nedojde  k nastříkání požadovaného množství roztoku.

2. Střední nástavec: Tento nástavec lze použít pro děti od 5 let. Nástavec umožňuje dávkování středně silné-
ho proudu, který se dostane hlouběji do nosních dírek.

3. Velkoobjemový nástavec: Používá se pro celkový oplach nosu a dutin. Tento nástavec lze použít pro děti 
od 5 let.

Obsah balení:

• 1x lahev o objemu 177 ml (6 fl oz) se 3 speciálně navrženými 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

Pokyny pro použití  NasaMist Sprej Saline All-In-One

1. Vložte špičku nástavce do nosní dírky a jemně stiskněte, dokud nedojde k uvolnění požadovaného objemu 
a dokud nejsou nosní dírky vlhké.

2. Postup opakujte pro druhou nosní dírku (u kojenců a dětí nevkládejte trysku přímo do nosu za jeho zevní 
okraj).

Používejte tak často, jak často je potřeba zvlhčovat.

Speciální instrukce pro použití velkoobjemového nástavce

Postavte se k umývadlu do pohodlné polohy a mírně skloňte hlavu. Mějte otevřená ústa, nezadržujte dech a 
umístěte špičku nástavce do nosní dírky, mačkejte aktivátor, dokud nezačne tekutina vytýkat z opačné nosní 
dírky, případně z vašich úst. Nechte proud vytékat 2 až 3 sekundy, tekutinu nepolykejte. Jemně se vysmrkejte 
tak, aby Vás v nose neštípalo a abyste nevyvíjeli zbytečný tlak na ušní bubínky. Pokud to tolerujete, popotáhněte 
nosem před tím, než se vysmrkáte a vtáhněte dovnitř zbytky tekutiny. To Vám umožní vyčistit oblast nosohltanu, 
což je za oblast v zadní části nosních průchodů. Občas se může část tekutiny dostat do zadní části krku. Pokud 
se tak stane, vyplivněte ji. Chcete-li pomoci odstranění jakýchkoliv zbytků tekutiny, jemně se vysmrkejte s hlavou 
nakloněnou na stranu. Celý proces opakujte i pro druhou nosní dírku.

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 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.

Nosní spreje nemohou bát považovány za plnohodnotný oplach a promytí nosních a vedlejších nosních dutin. K 
tomu slouží přípravky založené na použití velkého objemu tekutiny (Sinus Rinse).

Dovozce:

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

Všechny uvedené produkty patří mezi zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotního pojištění. Před použitím 
přípravku si pozorně přečtěte přiložený návod k použití.
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