
Príbalová informácia pre užívateľa 

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na 

svojho lekára alebo lekárnika. NasaMist® je zdravotnícka pomôcka. 

 

NeilMed® NasaMist® 
all in one / 3 v 1 

 
Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA 

 

Obsah balenia: 
 1 kus plechovka s izotonickým roztokom 177 ml 
 3 špeciálne konštruované dýzy pre poskytnutie komplexnej a šetrnej hydratácie nosných 

dutín 

 príbalová informácia s návodom a varovaniami 
 

NasaMist® Saline Spray All-In-One je určený na nosovú hydratáciu a výplach nosa izotonickým 
roztokom v jednom balení. Upokojuje, hydratuje a čistí pomocou troch osobitne navrhnutých dýz.  
 
Použiť pri: 

 alergickej a sennej nádche, suchosti v nose 

 tlaku v dutinách a upchatom nose 

 nosových symptómoch chrípky alebo prechladnutia 

 podráždenie nosa z pracovného alebo domáceho prachu, dymu, zvieracej srsti, tráv, peľu, 
atď. 

 na prekrvenie nosovej sliznice 
 

Návod pre NasaMist® - All-In-One 
 
3 osobitne navrhnuté dýzy dodávajú najlepšiu a najšetrnejšiu "hmlu" pre zvlhčenie nosnej dutiny, 
špeciálny adaptér pre veľkoobjemové čistenie nosa a dutín a stredná špička pre silnejší prúd. Pre deti 
od 1 roka a vyššie s použitím správnej špičky. 
 

 Špička pre ultra jemné rozprášenie na nosovú hydratáciu: Túto špičku môžete využiť od 
veku 1 roka pre hydratačné a upokojujúce účinky suchých nosových dutín. Vložte špičku pre 
ultra jemné rozprášenie do nosovej dierky a stlačte tlačidlo, pokým nastriekate požadované 
množstvo. 

 Stredná špička: Túto špičku môžete využívať pre deti od 5 rokov. Táto špička bude dodávať 
stredný objem prúdu, ktorý môže dosiahnuť hlbšie do nosových priechodov. 

 Veľkoobjemová preplachovacia špička na nosovú hydratáciu a preplach dutín: Túto špičku 
môžete využiť pre deti od 5 rokov. Nasaďte špeciálnu kužeľovitú preplachovaciu špičku a 
postupujte podľa pokynov v nasledujúcom odseku. 

 

Špeciálne pokyny pre veľkoobjemové preplachovanie: 
 postavte sa pred umývadlo, predkloňte sa tak, aby to bolo príjemne a nakloňte hlavu 
 držte ústa otvorené a bez zadržania dychu, umiestnite špičku pohodlne do nosovej dierky a 

stlačte tlačidlo, pokým roztok začne vytekať z opačnej nosnej dierky alebo z úst 
 umožnite prietoku pokračovať po dobu 2 až 3 sekúnd; roztok neprehĺtajte 
 vysmrkajte sa jemne, bez úplného upchatia nosa, aby nedošlo k vyvinutiu tlaku na vaše ušné 

bubienky 

0123 



 ak je to znesiteľné, po každom streknutí môžete potiahnuť roztok z nosa do zadných častí 
nosa. To pomôže vyčistiť zadnú plochu nosohltanu, čo je plocha na zadnej strane nosného 
priechodu 

 občas nejaký roztok môže dosiahnuť až na zadnú stranu krku; ak áno, prosím, vypľujte ho do 
umývadla 

 k zlepšeniu odvodu zvyškového roztoku je potrebné sa jemne vysmrkať, zatiaľ čo nakláňate 
hlavu do strán 

 kroky opakujte pre druhú nosovú dierku 
 

UPOZORNENIE 
 

 systém je určený pre jedného používateľa, aby sa znížilo riziko kontaminácie 

 nosné dierky sa nemôžu úplne upchať počas používania, aby sa zabránilo tlaku v nose alebo 
ušiach 

 udržujte mimo dosahu detí 

 obsah je pod tlakom, neprepichujte ani nehádžte do ohňa 

 skladujte pri teplote medzi 5 °C a 55 °C, bez slnečného žiarenia a mimo dosahu zdrojov tepla, 
sprej nesmie zamrznúť 

 poraďte sa s lekárom pred použitím u detí mladších ako šesť mesiacov 

 
 

 

 

 

 

 

Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica 

www.cistynos.sk info@cistynos.sk, mobil: 0907 368 190 
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