Návod na použitie SK

1O ml, tixotropná nosová aerodisperzia
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3) Ako sa NOZITIX® používa
4) Možné vedľajšie účinky
5) Ako sa NOZITIX® uchováva
6) Ďalšie informácie
Zloženie: čistená voda, čistený olivový olej, glycerol, laktoferín, disodná soľ kyseliny 18-β-glyrrhizovej, olej z perily
krovitej, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, vitamín E (DL-alfa-tokoferol acetát), totarol, hydrogénfosforečnan
sodný, mätový olej, olej z jedle sibírskej, disodná soľ EDTA, eukalyptový olej.
1) Čo je NOZITIX® a na čo sa používa
NOZITIX® je nosová aerodisperzia na báze prírodných olejov, ktorá poskytuje úľavu od nepríjemných pocitov a
suchosti v oblasti nosovej sliznice, ktoré môžu byť spôsobené pobytom v prekúrených či klimatizovaných
priestoroch, pri cestovaní lietadlom, pri terapii kyslíkom alebo pri používaní nazálnych kortikosteroidov.
NOZITIX® napomáha pri prevencii a liečbe nádchy a zápalu nosa vírusového, bakteriálneho alebo alergického
pôvodu. Éterický mätový olej a kyselina glycyrrhizová obsiahnuté v prípravku naviac znižujú opuch nosovej sliznice.
NOZITIX® sa rozptyľuje vo forme tixotropnej emulzie, ktorá v mieste aplikácie zaistí vytvorenie tenkého, mäkkého,
ochranného filmu. Vďaka tixotropným vlastnostiam sa emulzia rovnomerne nanáša a nesteká z povrchu nosovej
sliznice. Predlžuje sa tým kontakt nosovej sliznice so všetkými zložkami prípravku, čím dochádza k tvorbe výrazne
silnejšej ochrannej hydratačnej vrstvy ako tomu býva pri klasických nosových instiláciách.
2) Dôležité informácie pred použitím nosovej aerodisperzie NOZITIX®
Kontraindikácie a upozornenia
Aerodisperziu nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:
 ak je obal aerodisperzie poškodený;
 ak máte alergiu na ktorúkoľvek zložku aerodisperzie;
 ak uplynul čas použiteľnosti uvedený na obale;
 pokiaľ krvácate z nosa alebo máte poranený nos;
 pokiaľ ste bezprostredne po operácii resp. chirurgickom zákroku v ústach alebo v nosohltane;
 u detí mladších ako 3 roky.
Vzájomné pôsobenie s ďaľšími liekmi / zdravotníckymi pomôckami
Neboli zistené žiadne interakcie s inými liekmi / zdravotníckymi pomôckami, aj tak by sa však počas
30 minút po podaní aerodisperzie nemali používať žiadne iné lieky / zdravotnícke pomôcky instilácie
do nosa.
3) Ako sa NOZITIX® používa
Pred prvým použitím: Novú fľaštičku aerodisperzie NOZITIX® najskôr zahrejte v dlani,
potrepte po dobu 15 sekúnd (viď. obrázok A), odstráňte plastový uzáver (viď. obrázok B)
a 3- až 4-krát stlačte dávkovač, pokiaľ nevystrekne emulzia (viď. obrázok C). Trysku dávkovača
pritom držte smerom od seba. Týmto postupom je aerodisperzia pripravená na použitie.
Dodržiavaním nasledujúcich pokynov najlepšie využijete účinky aerodisperzie:
Pred použitím si vyfúkajte nos. Zahrejte fľaštičku v dlani a potrepte po dobu 15 sekúnd
(viď. obrázok A). Z fľaštičky odstráňte plastový uzáver (viď. obrázok B). Ukazovák
a prostredník priložte na dávkovač a odspodu pridržte fľaštičku palcom (viď. obrázok C).
Vložte aplikátor do nosovej dierky a stlačte (viď. obrázok D). Tento postup zopakujete aj
v druhej nosovej dierke. Po použití dôkladne očistite aplikátor a uzavrite ho plastovým
viečkom. Po použití aerodisperzie nepoužívajte ani nevyplachujte nos žiadnym iným
liekom alebo tekutinou počas nasledujúcich 30 minút. Jedno balenie je určené iba
pre jednu osobu. NOZITIX® používajte výhradne na lokálnu aplikáciu do nosa.
Zanesenie aplikátora nie je pravdepodobné. Pokiaľ by predsa len došlo k obmedzeniu
jeho priechodnosti prerušením každodenného používania, vyberte dávkovač a umyte
ho pod tečúcou teplou vodou. Pred ďalším použitím musí byť z aplikátora odstránená
všetka voda, preto dodržiavajte rovnaké pokyny ako pred prvým použitím.
Aerodisperziu NOZOTIX® je možné používať 6 mesiacov odo dňa prvého použitia.
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Dávkovanie
Deti vo veku od 3 do 12 rokov: 1 dávka do každej nosovej dierky 2- až 3-krát denne.
Používajte jedine pod dohľadom dospelej osoby. Pokiaľ po 14 dňoch nedôjde
k zlepšeniu alebo sa osoba cíti horšie, poraďte sa s lekárom.

D

Dospelí a deti od 12 rokov: 1 dávka do každej nosovej dierky 3- až 4-krát denne.
Pokiaľ po 14 dňoch nedôjde k zlepšeniu alebo sa osoba cíti horšie, poraďte sa s lekárom.
NOZITIX® obsahuje približne 200 jednotlivých dávok.
4) Možné vedľajšie účinky
Zdravotnícka pomôcka NOZITIX® je dobre tolerovaná a nie sú známe žiadne vedľajšie účinky po jej použití. Pri výskyte
príznakov alergickej reakcie alebo iných vedľajších účinkov je potrebné informovať lekára alebo lekárnika.
Zdravotnícku pomôcku NOZITIX® je nutné používať podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.
5) Ako sa NOZITIX® uchováva
Aerodisperziu NOZITIX® uchovávajte:
 na suchom mieste pri teplote 15 - 25 °C, vo zvislej polohe;
 chráňte pred mrazom, neuchovávajte v chladničke;
 mimo dosahu priameho slnečného žiarenia;
 mimo dohľadu a dosahu detí.
Po spotrebovaní zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
6) Ďalšie informácie
NOZITIX® je zdravotnícka pomôcka triedy I.
Balenie
Fľaštička s mechanickým dávkovačom obsahuje 10 ml roztoku.
Výrobca
Tanacetum s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, Česká republika
Distribútor v SR: S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika
Vysvetlenie použitých symbolov

obmedzenie prípustnej
skladovacej teploty
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nepoužívajte v prípade
poškodenia obalu
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Návod k použití CZ

1O ml, tixotropní nosní sprej
Obsah:
1) Co je NOZITIX® a k čemu se používá
2) Důležité informace před použitím spreje NOZITIX®
3) Jak se NOZITIX® používá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak se NOZITIX® uchovává
6) Další informace
Složení: čištěná voda, čištý olivový olej, glycerol, laktoferin, disodná sůl kyseliny 18-β-glycyrrhizové, olej z perily
křovité, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, vitamin E (DL-alfa-tokoferyl acetát), totarol, hydrogenfosforečnan
sodný, mátový olej, olej z jedle sibiřské, EDTA disodná sůl, eukalyptový olej.
1) Co je NOZITIX® a k čemu se používá
NOZITIX® je nosní sprej na bázi přírodních olejů, který poskytuje úlevu od nepříjemných pocitů a suchosti v oblasti
nosní sliznice, které mohou být způsobeny pobytem v přetopených či klimatizovaných prostorách, při cestování
letadlem, terapii kyslíkem nebo při používání nosních kortikosteroidů. NOZITIX® napomáhá při prevenci a léčbě rýmy
a nosních zánětů virového, bakteriálního nebo alergického původu. Éterický mátový olej a kyselina glycyrrhizová
obsažené v přípravku navíc snižují otok nosní sliznice.
NOZITIX® se rozptyluje ve formě tixotropní emulze, která v místě aplikace zajistí vytvoření tenkého, měkkého,
ochranného filmu. Díky tixotropním vlastnostem se emulze rovnoměrně nanáší a nestéká z povrchu nosní sliznice.
Prodlužuje se tak kontakt nosní sliznice se všemi složkami přípravku, čímž vzniká výrazně silnější ochranná a hydratační
vrstva, než jak tomu bývá u běžných nosních kapek.
2) Důležité informace před použitím spreje NOZITIX®
Kontraindikace a upozornění
Nepoužívejte sprej v následujících případech:
 je-li obal spreje poškozený;
 pokud máte alergii na kteroukoliv složku spreje;
 pokud uplynulo datum minimální trvanlivosti uvedené na obalu;
 pokud krvácíte z nosu nebo máte poraněný nos;
 pokud jste bezprostředně po operaci nebo chirurgickém zákroku prováděném v ústech nebo nosohltanu;
 u dětí mladších 3 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky / zdravotnickými prostředky
Nebyly zjištěny žádné interakce s jinými léčivými přípravky / zdravotnickými prostředky, nicméně,
po dobu 30 minut po aplikaci spreje by neměly být používány žádné jiné léčivé přípravky / zdravotnické
prostředky / kapky do nosu.
3) Jak se NOZITIX® používá
Před prvním použitím: Novou lahvičku spreje NOZITIX® nejprve zahřejte v dlani,
protřepejte po dobu 15 sekund (viz obrázek A), sundejte plastový uzávěr (viz obrázek B)
a 3-4x stiskněte dávkovač, dokud nevystříkne emulze (viz obrázek C). Trysku dávkovače
přitom držte směrem od sebe. Tímto postupem je sprej připraven k použití.
Dodržováním následujících pokynů nejlépe využijete účinků preparátu:
Před použitím se vysmrkejte. Zahřejte lahvičku v dlani a protřepejte po dobu 15 sekund
(viz obrázek A). Z lahvičky sundejte plastový uzávěr (viz obrázek B). Ukazováček
a prostředníček přiložte na dávkovač a zespodu přidržujte lahvičku palcem (viz obrázek C).
Vložte aplikátor do nosní dírky a stiskněte (viz obrázek D). Tento postup zopakujte i ve druhé
nosní dírce. Po použití důkladně očistěte aplikátor a uzavřete ho plastovým víčkem.
Po aplikaci preparátu nepoužívejte ani nevyplachujte nos žádným jiným přípravkem
nebo tekutinou po dobu 30 minut. Jedno balení je určeno pouze pro jednoho pacienta.
NOZITIX® používejte výhradně k lokální aplikaci do nosu.
Zanesení aplikátoru není pravděpodobné. Pokud by přeci jen došlo k jeho omezené
průchodnosti, způsobené přerušením každodenního používání, vyjměte dávkovač
a omyjte ho pod teplou tekoucí vodou. Před dalším použitím musí být z aplikátoru
odstraněna všechna voda, proto dodržujte stejné pokyny pro postup přípravy jako před
prvním použitím. Sprej NOZITIX® lze používat po dobu až 6 měsíců ode dne prvního použití.
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Dávkování
Děti od 3 do 12 let věku: 1 dávka do každé nosní dírky 2-3 x denně. Používejte pouze
pod dohledem dospělé osoby. Pokud po 14 dnech nedojde ke zlepšení nebo se pacient
cítí hůř, poraďte se s lékařem.

D

Dospělí a děti nad 12 let: 1 dávka do každé nosní dírky 3-4 x denně. Pokud po 14 dnech
nedojde ke zlepšení nebo se pacient cítí hůř, poraďte se s lékařem.
NOZITIX® obsahuje přibližně 200 jednotlivých dávek.
4) Možné nežádoucí účinky
Zdravotnický prostředek NOZITIX® je dobře snášen a nejsou známé žádné nežádoucí účinky po jeho použití. Při
výskytu příznaků alergické reakce nebo jiných nežádoucích účinků je nutné informovat lékaře nebo lékárníka.
Zdravotnický prostředek NOZITIX® je nutné používat pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití.
5) Jak se NOZITIX® uchovává
Výrobek NOZITIX® uchovávejte:
 na suchém místě při teplotě 15 - 25 °C, ve svislé poloze;
 chraňte před mrazem, neuchovávejte v chladničce;
 mimo dosah přímého slunečního záření;
 mimo dohled a dosah dětí.
Po spotřebování zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
6) Další informace
NOZITIX® je zdravotnický prostředek třídy I.
Balení
Lahvička s mechanickým dávkovačem obsahující 10 ml roztoku.
Výrobce
Tanacetum s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, Česká republika
Distributor v ČR: S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika
Vysvětlení použitých symbolů
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