
NasoGEL sprej NeilMed
zvlhčuje a zklidňuje suchý nos

Před použitím přípravku si pozorně přečtěte přiloženou příbalovou informaci. NasoGEL umožňuje zvlhčení a zklidnění 
suchých nosních průchodů. Zdravotnický prostředek.

Suchost může být způsobena

• vnitřním vytápěním
• klimatizací
• cestou v letadle
• vysokou nadmořskou výškou
• používáním kyslíku

Doporučuje se používat i při post radiační terapii a po operaci dutin. Suchost nosní sliznice může vést až ke krvácení z 
nosu, změnám vnímání vůní a chuti, bolestem hlavy, infekcím nosu a celkovému pocitu nepohodlí. NasoGEL sprej je 
velmi snadné používat, jelikož obsahuje praktický rozprašovač gelu.

Návod na použití NasoGEL sprej NeilMed

1. sundejte víčko z rozprašovače
2. odstraňte modrou bezpečnostní sponu

• a) zmáčkněte pumpičku dvěma prsty a držte ji v dolní pozici po dobu 4 sekund
• b) povolte pumpičku
• c) zopakujte kroky a) a b) 4x až 5x, dokud nevystříkne gel

3. DŮLEŽITÉ: musíte zmáčknout a držet pumpičku v dolní pozici po celé 4 vteřiny, protože jen tak bude mít pumpička 
tu správnou výkonnost!

4. po naplnění pumpičky je Gel připraven k rozprašování
5. aplikujte 2 - 4 dávky NasoGEL spreje do každé nosní dírky každých 4 - 6 hodin (v případě přetrvávající suchosti 

můžete aplikovat gel častěji, nebo navštívit svého lékaře)
6. umístěte zpět víčko i bezpečnostní sponu abyste zamezili vysychání přípravku (pumpička zůstane připravena k užití 

několik dnů, jakmile však dojde ke ztrátě tlaku, je znovu třeba ji připravit k dalšímu užití viz 3. krok)

Obsah balení

• 1x lahev 30 ml - Hyaluronát sodný, aloe vera, alantoin, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, glycerin, propylen-
glykol, USP tř. čištěná voda, Benzalkonium chlorid je přidán jako konzervační látka.

Varování

Chraňte před dětmi. Skladujte na suchém, studeném místě, chraňte před zmrznutím. Používejte tak, jak je doporučeno 
výše. Nepoužívejte při pocitu suchosti v ústech. Nepoužívejte, pokud byl obal při koupi porušen. Nepoužívejte přípravek, 
pokud jste alergičtí na některou látku obsaženou v přípravku (viz obsah).
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