Gelositin purškalas (15 ml )
Medicinos priemonė
Sudėtis:
GeloSitin purškalo sudėtyje yra rafinuoto sezamo aliejaus, Cetiol CC, apelsinų aliejaus, citrinų
aliejaus, antioksidacinio mišinio (natūralios kilmės ekstraktų su dideliu tokoferolio kiekiu,
palmitoilaskorbo rūgšties, askorbo rūgšties, citrinos rūgšties, etanolio, augalinio aliejaus).
GeloSitin sudėtyje nėra konservantų.
Turinys: 15 ml tirpalo
Vartojimo sritis:
GeloSitin purškalas vartojamas gydyti ir drėkinti sausą arba pažeistą nosies gleivinę, pvz., dėl
sauso oro (oro kondicionierius, šildymo), pernelyg dažno gleivinės paburkimą mažinančių
preparatų vartojimo arba esant sausai nosies ertmei, su arba be luobelių ir šašų susidarymu prie
nosies landų arba vidiniame nosies sparnelių paviršiuje.
Kontraindikacijos, sąveika ir šalutinis poveikis
GeloSitin purškalo negalima vartoti pacientams, kuriems yra žinomas padidėjęs jautrumas
sudėtinėms medžiagoms.
Negalima vartoti kartu su kitais vietiškai veikiančiais preparatais!
Jeigu kartu su GeloSitin purškalu tuo pačiu metu naudojami medicinos prietaisai, tokie kaip
šakotas nosies kateteris deguonies terapijai, jų suderinamumas turi būti patikrintas. Retais
atvėjais ausų-nosies plote gali būti juntamas peršėjimas ar deginimas.
Į ką reikia atkreipti dėmesį, skiriant purškalą vaikams?
Nevartoti jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.
Į ką reikia atkreipti dėmesį nėštumo ir žindymo laikotarpiu?
GeloSitin vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu pavojaus nėra.
Dozavimas, vartojimo būdas ir trukmė
Jeigu Jūsų gydytojas nepaskyrė kitaip, rekomenduojami šie nurodymai.
Kaip reikia vartoti GeloSitin purškalą?
Prieš pirmą vartojimą prie stiklinio buteliuko prisukite dozavimo pompą. Kad tai padarytumėte
nuimkite užsukamą buteliuko dangtelį, įkiškite plonąjį dozavimo pompos vamzdelį į buteliuką ir
stipriai užsukite dozavimo pompą. Nuimkite žaliąjį apsauginį dangtelį ir laikykite purškiamąjį
buteliuką visada vertikaliai, kadangi priešingu atveju pompa gali neteisingai funkcionuoti.
Svarbu: prieš pirmą vartojimą arba ilgą laiką nevartojus purškalo, kelis kartus puršktelkite ir
atidžiai stebėkite išpurkštą tirpalo dulksną iki ji po greito spustelėjimo taps vienalyte.
Kiek ir kaip dažnai reikia vartoti GeloSitin purškalą?
Pagal poreikį kelis kartus per dieną įpurkšti po 1 – 2 įpurškimus į kiekvieną nosies landą.
Kiek ilgai galima vartoti Gelositin purškalą?
Gelositin purškalas visiškai nepavojinga vartoti ilgai arba paskirtais gydymo kursais.
Nurodymai ir informacija apie vaisto tinkamumo laiką:
Tinkamumo laikui pasibaigus, GeloSitin purškalo vartoti negalima. pasibaigus tinkamumo laikui.
Atidarius buteliuką GeloSitin purškalą rekomenduojama suvartoti per 6–7 savaites.
Laikymo sąlygos:
GeloSitin purškalą laikyti žemesnėje nei 25 ˚C temperatūroje. GeloSitin purškalo negalima
laikyti šaldytuve.
Gamintojas:
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG,
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