Інструкція для застосування медичного виробу

Спрей назальний 30 мл
Ніс можна назвати воротами та захистом дихальних шляхів. Здоровий ніс фільтрує
повітря, яке ми вдихаємо, зволожує та нагріває його до температури тіла перед надходженням до легенів. При грипі або інших гострих респіраторних вірусних інфекціях
та алергії, які супроводжуються набряком слизової оболонки носа та нежитю, виконання цих функцій порушується. Спрей назальний «КВІКС®» усуває закладеність носа,
відновлює його захисну функцію та нормальне носове дихання.

1. ЩО ТАКЕ «КВІКС®» І ЯК ВІН ДІЄ

«КВІКС ®» – це спрей назальний, до
складу якого входять натуральна вода
Атлантичного океану, багата на корисні
мінерали та мікроелементи, і очищена
вода.
100 мл спрею «КВІКС®» містять 84,6 мл
океанічної води та 15,4 мл очищеної води
(вміст солі 2,6 %). «КВІКС®» являє собою
прозорий, безбарвний розчин без запаху.
«КВІКС®» допомагає усунути набряк
слизової оболонки носа, зволожує слизову оболонку носа та сприяє очищенню навколоносових пазух, що особливо
важливо для підтримки здорового стану
дихальної системи.
Яким чином «КВІКС®» полегшує носове
дихання:
•	Ефективно зменшує набряк носових
ходів та усуває закладеність носа
•	Активно очищує носову порожнину та
навколоносові пазухи
•	Зволожує слизову оболонку носа
Завдяки своїм властивостям «КВІКС®»
допомагає відновити захисну функцію
носа і, тим самим, знижує ризик виникнення уск ладнень (синусит,отит), а
також полегшує дихання.
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«КВІКС®» має такі переваги:
•	Містить лише натуральні компоненти
•	Б езпечний при тривалому застосуванні
•	Не призводить до звикання
•	Не містить консервантів

2. ХТО МОЖЕ ЗАСТОСОВУВАТИ
«КВІКС®»

Дорослі та діти.
«КВІКС®» може застосовуватися під час
вагітності та у період годування груддю.

3. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ «КВІКС®»

При застосуванні завжди дотримуйтеся інструкції для застосування спрею
назального «КВІКС®». Якщо у Вас виникли сумніви, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом.
На початк у застосування мож лива
поява відчуття печіння.
Дозування:
Діти: 1-2 впорскування у кожний носовий хід 2-3 рази на добу.
Дорослі: 1-3 впорскування у кожний
носовий хід 2-3 рази на добу.
Тривалість застосування «КВІКС®» не
обмежена.
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Правила користування спреєм:
Зніміть ковпачок. Підгодуйте спрей до
застосування, декілька разів натиснувши
на манжету наконечника (мал. 1). Вставте
наконечник у носовий хід та натисніть на
манжету (мал. 2). Протріть наконечник
чистою серветкою та надіньте ковпачок.

Мал. 1

Мал. 2

4. ПРОТИПОКАЗАННЯ

Підвищена чутливість (алергічні реакції) до морської води.

5. ЯК ЗБЕРІГАТИ «КВІКС®»

Зберігати при кімнатній температурі.
Термін придатності – 3 роки. Спрей
назальний «КВІКС®» слід використати
протягом 6 місяців після першого відкриття флакону.
Не використовуйте «КВІКС®» після закінчення терміну придатності, зазначеного
на упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці!

6. ОПИС УПАКОВКИ

Флакон спрею назального «КВІКС®» містить 30 мл розчину. Флакон «КВІКС®»
оснащений системою антибактеріального захисту, яка запобігає забрудненню його вмісту протягом усього періоду
використання, але не більше 6 місяців з
моменту першого відкриття.
Кожний флакон містить приблизно 220
доз.
Виробник:
Фармастер,
Виробнича зона де Краффт,
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67150 Ерстейн, Франція.
Тел.: +33 (0)3 88 59 89 39
Факс.: +33 (0)3 88 98 98 08
E-mail: contact.phr@synerlab.com
Уповноважений представник в Україні:
Представництво Берлін-Хемі/
А. Менаріні Україна ГмбХ
Київ 02098, вул. Березняківська, 29
Тел. +38044-4943388
E-mail: berlin-chemie@menarini.com.ua
Manufacturer:
Pharmaster,
Zone Industrielle de Krafft,
67150 Erstein, France.
Tel.: +33 (0)3 88 59 89 39
Fax: +33 (0)3 88 98 98 08.
E-mail: contact.phr@synerlab.com
Authorised representative in Ukraine:
Representative office Berlin-Chemie/
A. Menarini Ukraine GmbH
Kiev 02098, Bereznyakivska str., 29

Tel. +38 044 - 494 33 88
E-mail: berlin-chemie@menarini.com.ua
Позначення, які застосовуються
на етикетці
Використати до
Номер партії
Дата виготовлення
Знак відповідності
технічним регламентам
Знак Європейської
відповідності
Виробник
Ознайомлення з інструкцією для застосування
Дата останнього перегляду інструкції – 30.01.2018.
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