
 
 

Опис для Пшик спрей наз. гіпертон. 2,1% по 100 мл во флак. 

Состав 

100 г спрею міститься: 100 г стерильної гіпертонічної морської води 

(розбійної до гіпертонічної концентрації (2,1%) водої очищеної). 

 

Напружний морський водогін Пшик 2,1% гіпертонічний створений на базі 

морської води з Гульмарсфьорденом, який представляє собою 25-

кілометровий морський фьорд, розташований на западному побережжі 

Швеції, з яким водосбор працює з глибинами 32 метри нижче за рівнем 

моря. Після заповнення алюмінієвого флакона кінцевий продукт 

стерилізується з гарантією стерильності в ході всього строка зберігання. 

 

Свойства 

снимает заложенность носа і ощущение давления в носових пазухах; 

зменшує отек слизистой оболочки носової полості; 

вдосконалення функціонування мерцательного епітелію, що посилює 

резистентність слизистої оболонки полости носа і придаточних пазух для 

проникнення хвороби вірусних бактерій і вірусів; 

вміє очищати слизисті оболочки носа від пили, алергенів та інфікованого 

назального секрету 

вміє розрізувати малюнки та нормалізувати його освіту бокаловичих 

клеток слизистих оболонок носа, 

допомагає відновлювати прохідність і нормальне функціонування 

дихальних путей, ускоряет виздоровлення при заборонених носоглотках 

і придатних пазухах носа; 

допомагає в нормалізації рН назального секрета 

не міститься у своєму складі консервантів; 

представляє собою стерильний продукт. 

Рекомендації по застосуванню 

для заміщення отеки слизисті оболочки носової полості та снятії 

складеної носи; 

для зменшення проявів місцевого воспалительного процесу в носовій 

полості та як засіб для покращення нової диханії; 



 
 

як засіб для щоденного увлажнения слизистой оболочки носа для 

зберігання її захисних фізичних біологічних властивостей в умовах 

підвищеної сухості повітря; 

для вивода алергенів та гаптенів із зображенням оболочки носа, 

для облегченого стану пацієнтів при інших і хронічних воспалительных 

захворюваннях носоглотки, придаточних пазух носа та носовій полості 

різної етиології (риніти, синусити) 

в складі комплексних ліків та для профілактики ОРЗ, ОРВІ, простуди, для 

очищення слизистої оболонки носа від хвороботворних бактерій та 

вірусів та облегшення стану пацієнтів; 

при інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінно-зимовому 

періоді; 

у ліц, страждаючих часті рини та синусити, регулярне використання 

спрею назального з морською водою Пшик 2,1% гіпертонічного 

можливості скоротити застосування лікарських препаратів; 

для очищення слизистих оболочок носа від пили, алергенів та інших 

факторів загрівання повітря; 

для збереження фізичних біологічних характеристик слизистої оболочки 

носових осіб, живих і робочих в приміщеннях з кондиціонером і / або 

центральним отопленням в міряних мікрокролітичних умовах; 

у вас, у яких слізиста оболочка верхніх дихальних путей постійно 

підвергається правильним воздействиям (курильщики, водії 

транспортних середніх, робочих горячих чи запілених цехов, люди, 

живіші в регіонах із суровими кліматичними умовами); 

в складі комплексного лічення аденоідов у дітей 

для підготовки до введення в полостья носа лікарських препаратів 

середніх (для поліпшення їх всмоктування) 

заходьте за нову полостью після хірургічних взаємозамінників, для 

відтворення фізичної біологічної стану слизистой оболочки. 

Способ застосування 

Убедитесь, що насадка присоединена. Тримайте флакон під будь-яким 

углом, аккуратно і послідовно вставте соло в каждую ноздрю. Для 

швидкого орошення швидко, на тривалий час, витримуйте 1-2 секунди, і 

німецький подорож, покажіть засіб не подействуючи, забувайте 

прокладати нос, осторожно витягаючи повітря через нього. Для 

просування наклоніть голову в одну сторону, вставте солоне в ноздрю, 

напустіть і утримуйте, покажіть жидкость не начнет вийти з носа. Не 



 
 

отклоняют голову назад - це може привести до внесення розчину в горло 

і визовити дискомфорт. Однак це не викликає вреда Вашому здоров'ю. 

 

Завдяки хімічній суміші і концентрації тривалості і кратності 

використовуйте спрей назального з морською водою Пшик 2,1% 

гіпертонічний не обмежений, виведений є безпечним при тривалому 

застосуванні, а не виходить присутніх. 

 

Применяется для взрослых, дітей з 2-х років, беременних і в періоді 

кормлянь грудью. 

 

Особливості застосування 

Використовуючи засоби більш ніж один, може бути звільнений від 

поширення інфекції, після чого після кожного прикладу слід випробувати 

накопичувач насадки з милом і підтримувати горячий водойм. Спрей 

назальний з морською водою Пшик 2,1% гіпертонічний можна 

застосувати в періоді беременності і кормляння грудью. Спрей назальний 

з морською водою Пшик 2,1% гіпертонічний не впливає на швидку 

реакцію при управлінні транспортними засобами та роботою з 

механізмами. 

 

Предостережение 

Флакон під давленням: при нагреванні може взиватися. Не прокалуйте і 

не бросуйте в огонь після використання. Хранити вдали від жари, 

горячих поверхонь, іскру, відкритого вогню та інших джерельників 

возгоранія. Не курить. Беречь від температури, попередньо 50 ° С. Не 

распылять в гл 

 


