Інструкція для застосування
«АКВА-МОРЕ»
Спрей назальний по 30 мл або 50 мл у флаконах
Склад
1 мл містить:
діюча речовина: натрію хлориду 6,5 мг;
допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію дигідрофосфат дигідрат,
динатрію фосфат додекагідрат, вода очищенна.
Опис
Прозорий безбарвний розчин без запаху.
Форма випуску
Спрей назальний, розчин.
Спрей назальний «АКВА-МОРЕ» 6,5 мг/мл застосовується:
– як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки носа для збереження
її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
– для виведення алергенів і гаптенів зі слизової оболонки носа;
– як симптоматичний засіб для полегшення запальних захворювань
носоглотки та носової порожнини, таких як риніти, синусити;
– з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, для очищення слизової оболонки носу від
хвороботворних бактерій і вірусів та полегшення стану пацієнта;
– у осіб, які страждають на часті риніти і синусити, регулярне використання
спрею назального «АКВА-МОРЕ» дозволяє скоротити термін видужання;
– для очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інших
факторів забруднення повітря;
– у складі комплексного лікування аденоїдів у дітей;
– для підготовки до введення в порожнину носа лікарських засобів (для
поліпшення їх всмоктування);
– в якості догляду за носовою порожниною для відновлення фізіологічного
стану слизової оболонки носа.
Властивості спрею назального «АКВА-МОРЕ»
–
покращує функцію миготливого епітелію, що посилює резистентність
слизової оболонки порожнини носа та придаткових пазух до проникнення
хвороботворних бактерій і вірусів;
–
сприяє очищенню слизової оболонки носа від пилу, алергенів та
інфікованого назального секрету;
–
сприяє розрідженню слизу і нормалізації його утворення
келихоподібними клітинами слизової оболонки носа;

–
допомагає відновити прохідність і нормальне функціонування
дихальних шляхів, прискорює одужання під час захворювань носоглотки та
придаткових пазух носа;
–
знімає закладеність носа і відчуття тиску в носових пазухах.
Спосіб застосування
«АКВА-МОРЕ», спрей назальний застосовують дорослим та дітям віком від
1 року – по 1-2 впорскування в кожен носовий хід 3-4 рази на добу.
Особливості застосування
Спрей назальний «АКВА-МОРЕ» можна застосовувати в період вагітності та
годування груддю.
Спрей назальний «АКВА-МОРЕ» не впливає на швидкість реакції при
керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами.
Не слід розпилювати в очі!
Взаємодія та інші види взаємодій
Оскільки засіб системно не впливає на організм, взаємодія з лікарськими
засобами не відмічена. Можливе застосування з іншими лікарськими
засобами, що застосовуються місцево для лікування риніту та інших
захворювань носа.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 1 року.
Передозування
Випадки передозування невідомі.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці, в щільно закритому флаконі при
температурі не вище 25 °С.
Не заморожувати. Не використовувати після закінчення терміну придатності.
Термін придатності
2 роки.
Упаковка
По 30 мл або 50 мл у полімерних або скляних флаконах.
Назва і місцезнаходження виробника
ТОВ «Мікрофарм», Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20.

