НАЗОМЕР® 3 in 1
NASOMER® 3 in 1
ІНСТРУКЦІЯ
для застосування назального спрею
Склад: декспантенол розчин морської солі гіалуронат натрію, розчин гідрооксиду натрію, вода
очищена.
Форма випуску: спрей назальний.
Властивості:
Nasomer®, спрей назальний - це засіб для зменшення симптоматики та відновлення слизової
оболонки порожнини носа та приносових пазух при запальних процесах інфекційного, алергічного
походження, для покращення відновлювальних процесів слизової оболонки порожнини носа та
приносових пазух в післяопераційному періоді, а також для профілактики сухості та
подразнення слизової оболонки носа та носових пазух.
Розчин морської солі завдяки високому вмісту мінеральних речовин та натуральному
збалансованому складу становить особливу цінність для слизової оболонки носа: зменшує
сухість, очищує від пилу та алергенів.
Провітамін декспантенол у слизовій оболонці носа перетворюється на вітамін B5 та сприяє її
регенерації.
Природний гіалуронат натрію утворює стійку захисну плівку та має високу здатність до
зв'язування води чим забезпечує зволожуючий ефект.
Nasomer® не містить консервантів і газу-витискувача.
NASOMER® застосовується:
1) Для щоденної гігієни носової порожнини:
- зменшення сухості слизової оболонки носа;
- пом'якшення кірочок і засохлого секрету в носі;
- очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів;
- зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого та кондиційованого повітря,
підвищеної температури повітря;
- підтримки природних функцій порожнини носа (очищення, зволоження), а також
регенерації її слизової оболонки.
2) В складі комплексного лікування:
- алергічного сезонного або цілорічного риніту, вазомоторного риніту;
- гострого та хронічного риніту і риносинуситу;
- інфекцій носової порожнини при ГРЗ, ГРВІ, застуді (особливо в осінньо-зимовий
період).
3) При станах після оперативних втручань у порожнині носа та приносових пазухах:
- з метою зволоження слизової оболонки;
- відновлення запалених та травмованих тканин.
Спосіб застосування:
Дорослі та діти віком від 2 років: при потребі по кілька впорскувань у кожен носовий хід декілька
разів на добу.
Особливості застосування:
Інформація щодо негативного впливу Nasomer® під час вагітності та годування груддю відсутня.
Уникати потрапляння препарату в очі.

З гігієнічних міркувань флакон назального спрею можна використовувати тільки одній людині. З
цієї причини рекомендується після кожного використання спрею протирати його розпилюючу
головку та надягати захисний ковпачок.
Протипоказання:
Не слід застосовувати Nasomer®, спрей назальний при наявності підвищеної чутливості (алергії) до
одного або декількох його компонентів.
Не слід застосовувати дітям віком до 2-х років.
Інформація щодо негативного впливу Nasomer® на організм матері та дитини під час вагітності та
годування груддю відсутня.
Термін придатності: 2 роки.
Не використовувати після закінчення терміну придатності.
Використати протягом 6 місяців після першого відкриття.
Умови зберігання:
Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25° С. Зберігати у недоступному для дітей
місці.
Назва і місцезнаходження виробника:
Фарма Альденховен ГмбХ & Ко. КГ, Індустріштрассе, 6, 52457Альденховен, Німеччина/
Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG, Industriestrasse 6, 52457 Aldenhoven, Germany.
Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА», Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Чайки, вул. Грушевського, 60, тел. +38 (044) 454 72 92.
Постачальник:
Гелінгхем ГмбХ & Ко. КГ, Отто-Хан-Штрассе 6, 40721 Хільден, Німеччина/
Gelingchem GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Str. 6 40721 Hilden, Germany

