
Spray nazal
Spray contra răcelii cu soluție de sare de mare pentru pulverizare în nas
Stimate pacient,  
Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare deoarece conțin informații importante în legătură cu 
ceea ce trebuie să faceți atunci când utilizați acest dispozitiv medical. Dacă aveţi întrebări, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.
Compoziţie:  
Soluție hipertonică de sare de mare (echivalentul unei soluții de clorură de sodiu de 1,5 %), hipromeloză,  
dexpantenol, camfor, levomentol, ulei de cimbru, ulei de eucalipt, ulei de mentă, hidroxistearat de  
macrogolglicerol (Ph. Eur.), hidroxid de sodiu, acid citric monohidrat, apă purificată
Fără conservanți, fără gaz propulsor
Forma farmaceutică și conținutul:  
Aspecton® Spray nazal cu soluție de sare de mare pentru pulverizarea în nas este disponibil în ambalaje de 20 ml.
Indicații terapeutice:  
Ca tratament adjuvant în caz de răceală și congestie nazală.
Spray nazal ca măsură adjuvantă în caz de răceală și/sau congestie nazală.
Contraindicații:  
Nu utilizaţi Aspecton®  
- dacă sunteți alergic la camfor, levomentol, ulei de eucalipt, ulei de mentă sau la oricare dintre celelalte  
 componente ale acestui dispozitiv medical  
- în caz de boli respiratorii care sunt asociate cu o hipersensibilitate pronunțată a căilor respiratorii (de exemplu  
 astm bronșic)
Aspecton® spray nazal nu trebuie administrat nici după o intervenție chirurgicală la nas sau după accidente în 
zona nazală.
Utilizare la copii:  
Aspecton® spray nazal nu se utilizaţi copiilor sub 8 ani.
Sarcina și alăptarea:  
Nu există studii privind utilizarea Aspecton® spray nazal în timpul sarcinii și alăptării și, de aceea, se va  
administra doar după consultarea medicului.
Interacțiuni cu alte medicamente:  
Nu sunt cunoscute până în prezent.
Reacţii adverse:  
Nu pot fi excluse reacțiile de hipersensibilitate și amplificarea bronhospasmelor.
În cazul pacienților sensibilizați, reacțiile de hipersensibilitate (inclusiv detresa respiratorie) pot fi declanșate de 
camfor, levomentol, ulei de eucalipt și ulei de mentă.
În cazul în care constatați indispoziții în timpul tratamentului, adresați-vă medicului sau farmacistului.
Posologie, mod și durată de utilizare:  
1. Se scoate capacul protector de la capul de pulverizare.  
2. Înainte de prima utilizare se pompează de câteva ori, până când se evacuează o doză de pulverizare  
 constantă.  
 Pentru toate utilizările ulterioare, sprayul de dozare este pregătit pentru administrare.  
3. Introduceți cu grijă orificiul de pulverizare într-o nară și pulverizați de 1-2 ori. Repetați procedura la cealaltă nară.

Instrucțiuni de utilizare
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Din motive de igienă, se recomandă ca după fiecare utilizare să uscați prin ștergere capul de pulverizare și să 
aplicați la loc capacul protector.
Dozarea pentru adulți și copii cu vârsta de peste 8 ani:  
În funcție de necesități, pulverizați în fiecare nară, de mai multe ori pe zi, 1-2 doze de pulverizare de Aspecton® 
spray nazal.
Aspecton® spray nazal poate fi utilizat ca măsură adjuvantă în cazul răcelii și/sau congestiei nazale pentru 
o perioadă de până la 14 zile. Dacă simptomele nu se ameliorează în interval de 7-14 zile, trebuie consultat 
medicul.
În cazul unor simptome mai severe, care fac necesară o utilizare temporară a unui antiinflamator local, se 
recomandă ca după încetarea tratamentului cu sprayul antiinflamator contra răcelii, să se continue încă câteva 
zile tratamentul cu Aspecton® spray nazal până la dispariția simptomelor.
În cazul unui tratament simultan cu un spray antiinflamator contra răcelii, este necesar ca Aspecton® spray 
nazal să fie aplicat în prealabil.
Indicații și mențiuni cu privire la termenul de valabilitate:  
Data de expirare a acestui produs este tipărită pe ambalajul exterior și pe flacon. Dispozitivul medical nu  
trebuie utilizat după data de expirare.
Aspecton® spray nazal se poate păstra timp de 6 luni de la deschidere.
Instrucțiuni de depozitare:  
Aspecton® spray nazal nu se va lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
   A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C

      Fabricantul:
 
 
Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstraße 2, 53783 Eitorf, Germania  
Telefon: +49 2243 / 87-0, Fax: +49 2243 87-175 
E-Mail: info@krewelmeuselbach.de
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Informații generale pentru consumatori:
Aspecton® spray nazal conduce la ameliorări în caz de răceală și congestie nazală.
În special în sezonul răcelilor, suntem expuși, în mod regulat, unui număr mare de viruși care cauzează răceala, 
fără a fi în măsură să ne apărăm. În cazul răcelii, se produce inflamația mucoasei nazale care secretă un mucus 
consistent și vâscos. Nasul se congestionează. Încărcarea cu polen sau praf a aerului pe care îl respirăm poate 
conduce la congestii nazale. Nu mai putem respira liber. O bună îngrijire a mucoasei nazale sensibile este deo-
sebit de importantă în special în această perioadă.
Soluția de săruri de mare conținută în Aspecton® spray nazal curăță și hidratează nasul congestionat și 
ameliorează în mod delicat congestia mucoasei nazale permițând o mai bună respirație nazală.
Produsul conține uleiuri esențiale pentru aromatizare.
Aspecton® spray nazal nu conține conservanți și gaz propulsor. 3207292016 RO
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